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RESUMO 

O resgate histórico das pioneiras no cenário profissional tanto da arquitetura quanto 

de áreas afins é um tema ainda pouco explorado no ambiente acadêmico. Este 

trabalho busca o entendimento sobre a evolução social feminina, seu ingresso no 

ambiente universitário e a conquista do mercado de trabalho. É realizado um estudo 

sobre o papel feminino na sociedade, o ensino de arquitetura no Rio de Janeiro, 

análise dos livros de matrículas e dos recebimentos de diplomas da ENBA – Escola 

Nacional de Belas Artes - no período do início do século XX até 1944, e dos registros 

profissionais do CREA-RJ, de forma a buscar as profissionais que conquistaram um 

espaço no ambiente predominantemente marcado pela presença masculina. Buscado 

revelar alguns aspectos dessa conquista no âmbito mais restrito esta dissertação 

focaliza, por diferentes razões, as trajetórias da arquiteta Déa Paranhos, engenheira 

Carmem Portinho e arquiteta Lina Bo Bardi como figuras representativas desse 

cenário da primeira década do século XX. 

 

Palavras-chave: Gênero, Feminismo, Mulher, Atuação Profissional, História da 

Arquitetura.  
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ABSTRACT 

The historical review of the pioneers in the professional setting of both the 

architecture and related fields is a topic not yet explored in the academic 

environment. This paper seeks understanding of the social evolution of women, their 

entry into the university environment and the achievement of the professional work. 

It is a study on the role of women in society, the architecture instruction in Rio de 

Janeiro, the analysis of the enrollment books and of the diplomas records at ENBA – 

Escola Nacional de Bellas Artes - during the early twentieth century until 1944, and 

the professionals records at CREA-RJ, in order to seek the professionals who have 

earned a place an environment characterized by the male presence. Sought to reveal 

some aspects of this achievement in a narrower context this dissertation focuses on 

the trajectories of the architect Déa Paranhos, the engineer Carmen Portinho and the 

architect Lina Bo Bardi as representative figures of this scenario off the first decade of 

the twentieth century. 

 

Keywords: Gender, Feminism, Women, Professional Practice, History of 

Architecture. 
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INTRODUÇÃO 

 

A fim de melhor entender a participação feminina na arquitetura, é importante 

observar o histórico das profissões de engenharia e arquitetura para compreender o 

processo de formação profissional, assim como para a avaliação da construção dessas 

profissões e suas regulamentações e, somente depois, pesquisar a inserção feminina. 

O objetivo inicial deste trabalho era desenvolver um estudo sobre o papel 

desempenhado pelas mulheres na arquitetura, em particular no Rio de Janeiro, 

traçando um panorama do início do século XX até o período imediatamente pós-

Segunda Guerra Mundial, assim como a sedimentação de sua participação mais 

efetiva no mercado de trabalho. Outro propósito considerado seria a identificação e 

analise da presença feminina no ambiente acadêmico e no campo de atuação 

profissional da arquitetura e urbanismo, levando em conta a pesquisa sobre a 

relevância dessa participação, seu peso quantitativo e qualitativo nas áreas de 

atuação profissional. 

O entendimento das mudanças sociais ocorridas a partir do início do século 

XX, que propiciaram a inserção da mulher no mercado de trabalho, em especial no 

campo da arquitetura e urbanismo, também foi estudado. Compreender a mudança 

de paradigmas ocorridos no ensino e na profissão, e o esclarecimento de como se dá 

a atuação feminina no exercício profissional e aparentemente não ser tão relevante 

como a masculina. Estes eram os outros objetivos a serem alcançados. 

No entanto, a falta de bibliografia específica, assim como a pequena 

quantidade de trabalhos publicados a respeito da participação feminina na 

arquitetura, dificultaram bastante o desenvolvimento da dissertação. Apesar do 

momento propício, com a primeira presidente mulher eleita no país, o Brasil anda na 

contramão com relação aos estudos de gênero, com publicações esparsas e pouco 

divulgadas. Sendo assim, o trabalho começou com uma série de expectativas e 



20 
 

orientado para os objetivos incialmente traçados, que sofreram mudanças, resultando 

em uma reestruturação do trabalho desenvolvido. 

No Brasil os estudos sobre gênero se legitimaram no final da década de 1970, 

prevalecendo à busca pelo entendimento da condição feminina através de duas 

vertentes: a dos estudos demográficos e dos estudos sobre a população 

economicamente ativa; tanto que o primeiro grupo nacional de pesquisa sobre as 

mulheres chamava-se “Mulher e a Força de Trabalho” 1. 

Comparando os estudos brasileiros aos internacionais, os estudos são 

centrados em temas bastante distintos. Enquanto os nacionais muitas vezes 

permanecem focados no trabalho feminino, os americanos e europeus abordam 

assuntos de amplo espectro relacionados às mais diversas facetas da vida feminina, 

tais como: resgate ao passado, cultura feminina, maternidade, sentimento do corpo, 

sexualidade, etc. Estima-se que essas diferenças relacionem-se com a tradição 

intelectual de esquerda no Brasil2. 

Foram obtidas listagens de matrículas na universidade, diplomas emitidos e 

registros profissionais no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de 

Janeiro (CREA-RJ) e inscrições no Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ). Esses 

dados registrados estabeleceram uma nova diretriz para a dissertação, e a expectativa 

de traçar um panorama profissional feminino do exercício da arquitetura. Porém, 

após a análise das listagens obtidas, enfrentou-se uma dificuldade cada vez maior 

para traçar o perfil profissional das arquitetas selecionadas, tais como: falta de 

inserção em bancos de dados, falta de registros técnicos, falta de informações gerais 

e, até mesmo dados referentes à sua trajetória e poucos registros históricos sobre suas 

vidas.  

                                                 
1 COSTA, de O. Albertina. O campo de estudos da mulher no Brasil: período de formação.  In. BRANDÃO, L. 
R. Margarida, e BINGEMER, C. L. Maria. Mulheres e relações de gênero.  Edições Loyola, São Paulo, 1994, 
p. 167. 

2 COSTA, 1994, ibidem, p. 167. 
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 O trabalho estruturou-se em três capítulos assim definidos. No Capítulo I 

intitulado “A participação feminina na sociedade do século XX”, foi desenvolvida 

uma revisão bibliográfica sobre estudos de gênero levando em consideração a 

participação social, seu envolvimento com o mercado de trabalho, as conquistas em 

diferentes segmentos da sociedade assim como os movimentos sociais femininos. O 

intuito geral é esclarecer o papel social, as transformações sociais ocorridas que 

impulsionaram tanto o sufrágio feminino como a sua participação e acesso ao 

ambiente acadêmico e profissional.  

Em seguida, inicia-se a análise dos textos e o processo de reflexão sobre a 

Arquitetura, seu ensino e a presença feminina no ambiente acadêmico, assim como a 

apresentação e análise dos dados obtidos de matrículas na Escola Nacional de Belas 

Artes e as listagens de registro profissional no CREA-RJ e IAB-RJ, observando o 

contexto histórico do início do século XX até o período pós-Segunda Guerra Mundial. 

Esse estudo apresenta-se no Capítulo 2, intitulado “A Arquitetura no Brasil”, tendo 

um enfoque no Rio de Janeiro.  

A terceira parte do trabalho refere-se aos objetivos mais amplos de estudo  

desenvolvidos no Capítulo 3, intitulado “A Atuação Profissional Feminina”. Este 

capítulo apresenta um estudo sobre algumas figuras femininas, importantes 

precursoras, em diferentes áreas profissionais, como Bertha Lutz e Carmen Portinho, 

bióloga e engenheira, respectivamente. E também um estudo sobre Lina Bo Bardi e 

Déa Torre de Paranhos, duas arquitetas e os seus perfis profissionais, considerando a 

limitação das informações obtidas. 

Por último, o trabalho é finalizado com as “Conclusões”, onde é realizada a 

análise dessas mulheres, conjuntura social, de lutas femininas e dos avanços 

conquistados. 

No mundo ocidental, a sociedade, cultura e modos de produção foram, 

essencialmente, concebidos e instaurados pela porção masculina da humanidade. O  

panorama começou a se modificar substancialmente somente neste século, quando as 

mulheres finalmente adquiriram direito à cidadania, oportunidades iguais de acesso 

à educação em todos os níveis, podendo tornar-se independentes e seguir uma 
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profissão. Na arquitetura, elas passaram a participar partindo da esfera da vida 

doméstica para a da reflexão e formulação de propostas sobre a habitação, adentrando 

assim um campo cuja história era contada pela trajetória de gênios e mestres.  

(LIMA, 1999, p. 3)3. 

 

De acordo com FLORENÇANO (2002, p. 99), a segunda escola superior do 

Brasil foi a Escola Real das Ciências Artes e Ofícios, criada através do Decreto-Lei de 

D. João VI, em 12 de agosto de 1816, passando a ser chamada de Academia Imperial 

das Belas Artes, em 18264. As primeiras instituições de ensino destinadas à formação 

de Arquitetos tiveram origem no início do século XX e faziam parte das Escolas de 

Belas Artes, que desde 1899, formavam Engenheiros-Arquitetos5. 

Após a regulamentação profissional, foram criadas as escolas de Arquitetura: 

em 1945, a Faculdade Nacional de Arquitetura do Rio de Janeiro separada da Escola 

Nacional de Belas Artes; e, em São Paulo, a Faculdade de Arquitetura Mackenzie em 

1947; em 1948, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo, desmembradas da Escola de Engenharia Mackenzie e da Escola Politécnica, 

respectivamente6.  

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ teve sua origem na Academia de 

Belas Artes criada em 1816. É o mais antigo curso universitário de Arquitetura no 

Brasil e constituiu-se numa unidade da Universidade em 1945, quando a então 

Faculdade Nacional de Arquitetura foi desvinculada da Escola Nacional de Belas  

Artes. Hoje, denomina-se Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ)7. 

 

                                                 
3 LIMA, Ana Gabriela Godinho. Arquitetas e Arquiteturas na América Latina do Século XX.  Dissertação de 
Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1999. 

4 Dados obtidos no site da Escola de Belas Artes da UFRJ (http://eba.ufrj.br), em 02 de dezembro de 
2012. 

5FLORENÇANO, José Carlos Simões; ABUD, Maria José Milharezi. Histórico das profissões de 
engenheiro, arquiteto e agrônomo no Brasil. Rev. Ciênc. Exatas, Taubaté, v. 5-8, p. 97-105, 1999-2002. 

6 FLORENÇANO, 2002, ibidem, p. 99. 

7 Site da FAU (www.fau.ufrj.br), em 02 de dezembro de 2012.  
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Apesar de existirem diversas medidas e decretos, tanto estaduais quanto 

federais, somente em 11 de dezembro de 1933 foi baixado o Decreto nº 23.569 

regulamentando o exercício das profissões de engenheiro (civil, industrial, mecânico -

eletricista, geógrafo e de minas), bem como as do engenheiro-arquiteto ou arquiteto e 

do agrimensor. Para a fiscalização dessas profissões, o mesmo Decreto instituiu o 

Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura – CONFEA, e os Conselhos Regionais 

de Engenharia e Arquitetura - CREA, fixando as suas composições e atribuições, 

tornando obrigatória a inscrição dos profissionais diplomados. Em 24 de dezembro 

de 1966, que foi aprovada a Lei nº 5.194, que manteve as entidades fiscalizadoras, 

CONFEA e CREA, aglutinando profissionais de engenharia, arquitetura e engenharia 

agrônoma sob um mesmo estatuto profissional, existente até os dias atuais, ainda 

valido para os não arquitetos8. 

Atualmente, a profissão é regulamentada pelo CAU-BR, Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil, através da Lei no. 12.378, de 31 de dezembro de 

2012, responsável pela criação do novo conselho nacional e dos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, resultado da luta dos 

Arquitetos e Urbanistas por seu próprio conselho9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 FLORENÇANO, 2002, ibidem, p. 102 – 103. 

9 Site do CAU (www.cau.org.br), em 03 de fevereiro de 2013. 
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CAPÍTULO I – A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA SOCIEDADE DO 

SÉCULO XX 

 

1.1. AS ORIGENS E EVOLUÇÃO DO TRABALHO FEMININO 
 

O trabalho feminino é tão antigo quanto o masculino, mesmo sua posição na 

antiguidade sendo considerada inferior, e seu salário sempre mais baixo, e sua renda 

nunca considerada a principal da casa, apenas um simples complemento. 

Historicamente, foi reservada ao homem a posição de “chefe de família” 

provedor de bens, enquanto a mulher era reclusa ao ambiente doméstico. Na idade 

média sua participação no trabalho era sempre a de auxiliar do marido, a mulher era 

considerada como um objeto. Toda a sua vida era administrada por homens, 

primeiramente por seu pai, depois pelo marido, e na falta deste, pelos filhos homens.  

   A palavra trabalhadeira designa, num primeiro momento, a mulher que 

gosta de trabalhar, é diligente e cuidadosa e cujas atividades extrapolavam as 

atividades domésticas, servindo de apoio ao trabalho do marido.  Já a palavra 

trabalhador é utilizada para designar ao homem que exerce um trabalho considerado 

ativo, produtivo. Ora, enquanto o homem, profissional que exerce uma atividade 

produtiva e remunerada, reconhecida pela organização social em que se encontra é o 

trabalhador e valorizado por isso, a mulher, na execução de suas atividades 

domésticas, não remuneradas e pouco valorizadas como atividade profissional, 

quando é reconhecida pelo meio social onde se encontra é classificada trabalhadeira.  

No uso dessas duas palavras se encontra um histórico da diferença no tratamento de 

homens e mulheres quanto ao exercício de suas atividades laborais, sejam elas 

remuneradas ou não. Diferença esta que se acentua quando, ao assumir atividades 

profissionais no âmbito público, a mulher passa a ser denominada trabalhadora10.  

                                                 
10 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem.  
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De acordo com os estudos publicados por MILES (1989)11, a situação da 

mulher não é estática na história, sofrendo modificações ao longo do tempo, sendo 

constantemente construída. A maneira como se organiza a sociedade, tanto na vida 

privada quanto na vida pública, tem influência direta na condição feminina e em sua 

participação social.  

Em termos gerais o trabalho doméstico é reconhecido como um dos fatores 

contribuintes para a opressão econômica das mulheres, afastando-as da produção social. 

Esse tipo de trabalho passou a ser uma categoria adotada pelo pensamento marxista 

após o movimento feminista lutar pelo estudo das bases materiais da opressão das 

mulheres sob o capitalismo12. 

Ainda na Idade Média, pode-se notar com nitidez a marginalização da mulher 

dentro do sistema social. Desde esta época, verifica-se a criação de obstáculos ao 

acesso da mulher ao mercado de trabalho, bem como a desvalorização da mão de 

obra feminina. Ana Alencar cita o relato de Jean Freville e Madeleine Giubert13: 

Na Idade Média, a mulher do povo (...) deve-se contentar com um salário 

extremamente baixo. As corporações se opõem ao trabalho feminino, esforçando se 

por suprimir uma concorrência perigosa, que elas julgam desleal. Algumas dentre 

elas obrigam as mulheres a aderir, mas lhe interditam o acesso à maestria. Outras 

lhe fecham as portas, alegando o caráter muito penoso de suas tarefas. Disso resulta 

que as mulheres, excluídas das corporações, são submetidas às duras condições e aos  

baixos salários do trabalho a domicílio. Tanto nas corporações femininas quanto nas 

mistas as funções representativas eram desempenhadas por homens. Os salários  

femininos eram inferiores aos dos homens, estimando-se que para o século XIV os  

primeiros representassem 75,0% dos segundos. 

 

                                                 
11 MILES, Rosalind – A história do mundo pela mulher; Trad. Bárbara Heliondora – Rio de Janeiro: LTC-
Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda: Casa-Maria Editorial, 1989. 

12 BOTTOMORE, Tom – Dicionário do pensamento Marxista.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 1988. 

13 ALENCAR, Ana Valderez A. N. de. A mulher e as leis do trabalho. Brasília: Fundação Projeto Rondon,  

1988. 
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Desde o século XVII, os movimentos feministas vêm adquirindo caráter 

político, tentando melhorar as condições de trabalho das mulheres. Porém, a ação do 

movimento feminino só começou a ser colocada em prática quase na segunda metade 

do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Este foi um momento históri co 

marcante em que as mulheres precisaram deixa o trabalho em casa, para serem 

inseridas no mercado de trabalho capitalista. 

A mulher trabalhou em todas as épocas e lugares, tornando-se, entretanto, 

difícil designar as atividades que sejam tipicamente femininas, pois estas variam 

muito de uma sociedade para outra. Com o aparecimento das máquinas, a mulher 

passou a ser mais requisitada para o trabalho, uma vez que não era mais exigida a 

força masculina, oportunamente a possibilidade de utilizar mão-de-obra mais barata, 

aumentando assim os lucros14. 

A partir da produção capitalista, a valorização do capital provocou um 

processo em que o ganho do trabalhador, chefe da família, passou a ser mínimo, e, 

muito raramente às vezes, suficiente apenas para manter a sobrevivência familiar. 

Nesse contexto, o ingresso da mulher no mercado de trabalho, colocou-se como 

opção usada para o complemento da renda familiar, demonstrando que a inserção da 

mulher no mercado de trabalho tenha ocorrido, possivelmente, mais por uma 

demanda da economia do que por determinação da mulher.  

No início do século XIX, devido a Revolução Industrial, as organizações 

política e social da Europa sofreram profundas transformações. A Revolução 

Industrial significou a substituição da ferramenta pela máquina, sendo a principal 

contribuição para a consolidação do capitalismo como modo de produção 

dominante.  

O autor MILES (1989, p. 201) posiciona as mulheres nesse novo momento: 

As mulheres enfrentavam uma carga dupla: a de aguentar o choque do novo 

e ainda manter juntos os trapos e  cacos do velho; enquanto um braço levantado 

                                                 
14 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem.  
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saudava a nova aurora, o outro ainda carregava uma criança ou capinava um campo; 

e até mesmo no meio de uma revolução era preciso que houvesse comida, amor, calor, 

abrigo, luz e vida, ou pelo menos o máximo de cada um destes que uma mulher 

lutando no front doméstico pudesse reunir.   

 

Durante a Revolução Industrial já se observava que, assim como o homem, a 

mulher operária era submetida a condições de trabalho extremamente precárias. Não 

havia qualquer tipo de regulamentação da atividade laborativa, ficando os 

empregados submetidos a todo tipo de exploração por parte dos patrões. Eram pagos 

salários de miséria por jornadas de catorze, até mesmo dezesseis horas. Não bastasse 

isso, a remuneração que as mulheres recebiam pelo mesmo serviço prestado era 

bastante inferior a do homem15. 

A indústria não favoreceu a mulher em termos de sua ascensão econômica ou 

profissional, pois a maioria das mulheres que trabalham estão em postos menos 

qualificados e de menor especialização, recebendo salários inferiores aos masculinos, 

embora possuindo igual escolaridade e ocupação antes designada aos homens16. 

Apesar de o problema central residir na exploração da força de trabalho, os 

fatos não deixam de revelar que a discriminação da mulher no que tange às 

condições salariais é histórica17. 

No entanto, não são apenas as diferenças salariais responsáveis pelas más 

condições de trabalho feminino. O desemprego, pequeno acesso às garantias 

trabalhistas, idade, estado civil, escolaridade e números de filhos também atuam 

diretamente no acesso aos postos de trabalhos18. 

                                                 
15 ALVES, José Eustáquio Diniz. Mulheres em Movimento: voto, educação e trabalho. In: Feminismo e 
Cidadania. Ouro Preto: REM, 2003. 

16 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 

17 ALVES, 2003, ibidem. 

18 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 
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Mais relevante do que as diferenças étnicas, os interesses políticos e 

ideológicos somados a um mosaico cultural tem interferido na trajetória social, 

política e profissional da mulher19. 

A 1ª Grande Guerra Mundial marca, para os países diretamente envolvidos no 

conflito, a saída, em massa, da mulher para o mundo público. ‘‘Soou na História há 

primeira hora para as mulheres de todo o mundo. É a era da Mulher .”, exclama 

entusiasticamente a sindicalista americana Mrs. Raymond Robins, no congresso da 

National Women’s Trade Union League20. 

Com a duração da guerra maior do que a prevista e com o recrutamento 

maciço dos homens, as mulheres são chamadas a ocupar os espaços, na economia, 

por eles deixados. A mobilização das mulheres para o trabalho fora do lar não se faz 

sem conflitos e posições dúbias da sociedade. As vozes se levantam para falar da 

masculinização das mulheres que se incorporam ao trabalho. A força desse 

argumento vai se acentuando na medida em que o conflito se aproxima do fim. 

Trabalhos como enfermeira, senhora de caridade ou madrinha de guerra são 

considerados, pela imprensa e a literatura, como dignos para as mulheres. 

Já durante a Segunda Guerra Mundial, quando os homens da família eram 

mandados para front de batalha, as mulheres tiveram que assumir maciçamente 

posições no mercado de trabalho, como provedoras da casa, sustentando os filhos. E 

mesmo ao final da Guerra, muitos homens perderam suas vidas, e dos que 

retornaram aos seus lares, muitos voltaram mutilados ou sem condições de retornar 

ao trabalho. 

Porém, apenas em 1948 é que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

em seu art. 23, § 2º, estabeleceu a igualdade de salário para igual trabalho entre 

homens e mulheres. Em 1960 o Pacto de Internacional relativo aos direitos 

                                                 
19 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 

20 ALVES, 2003, ibidem. 
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econômicos, sociais e culturais, em seu 7º art., alíneas a e i, reafirmou a equidade de 

salário e a igualdade da remuneração paga por um trabalho de mesmo valor21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 ALVES, 2003, ibidem. 
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1.2. O PAPEL SOCIAL FEMININO NO BRASIL 

 

A definição e a repartição das tarefas, do ofício, e, mais recentemente, das 

profissões, a partir de uma oposição entre o masculino e feminino, constituem um 

traço constante das sociedades que se viu questionado somente nos últimos vinte 

anos. A pesquisa histórica e sociológica tornou essa oposição inicialmente como 

ponto de partida, o que levou ao estudo separado do trabalho das mulheres e dos 

homens22. 

Para BRUSCHINI (1990)23, no Brasil as mulheres desempenharam um papel 

muito mais relevante do que os homens no crescimento da população 

economicamente ativa, com um acréscimo de cerca de 12 milhões e uma ampliação 

da ordem de 63% no período de 1985 a 1995. Enquanto as taxas de atividade 

masculina mantiveram patamares constantes, as das mulheres se ampliaram 

significativamente de 1985 a 1990.  

Outro fator indicativo dessas mudanças é a intensa queda da fecundidade, 

reduzindo o número de filhos por mulher, o que significa liberá-la para o trabalho. 

Sem contar a expansão da escolaridade o acesso às universidades que viabilizam 

novas oportunidades. Por fim, transformações nos padrões culturais e nos valores 

relativos ao papel social da mulher, intensificadas pelo impacto dos movimentos 

feministas desde os anos 1970 e pela presença cada vez mais atuante das mulheres 

nos espaços públicos, alteraram a constituição da identidade feminina, cada vez mais 

voltada para o trabalho produtivo.  

 

                                                 
22 CACOUAULT, M.; FOURNIER, C. Le diplôme contribute-t-il à réduire les differences entre homes et 

femmes le marché du travail?. Égalité dês sexes em éducation et formation,  Puf, 71-97. Paris, 1998. 

23 BRUSCHINI, C. Tendências da força de trabalho feminina brasileira nos anos setenta e oitenta e algumas 

comparações regionais. São Paulo, n.1, 1990. 
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1.3. O TRABALHO FEMININO NO BRASIL 

 

No início do século XIX com uma colonização já planejada, imigrantes 

açorianos, alemães e italianos estabeleceram-se nas regiões sul e sudeste, com suas 

famílias, atraídos pela promessa da posse de terras. Por tratarem-se, em sua  maioria,  

de  pessoas  de  poucos recursos, não dispunham  de  escravos,  e  o trabalho  

feminino  era  essencial  para  o  desenvolvimento  das  pequenas  propriedades  

rurais  e  do comércio  que  se  instalava. Neste contexto, as mulheres tinham trânsito 

público e exerciam atividades variadas24. 

Alguns anos antes da virada para o século XX, com a Lei Áurea e a posterior 

Proclamação da República, eram claras as mudanças sociais ocorridas. O que não foi 

tão evidente foram os impactos sociais nas vidas das mulheres das classes populares.  

Enquanto o país recebia imigrantes brancos estrangeiros, que formavam a 

nova classe social operária, ao homem negro eram destinados os piores trabalhos e 

salários, estabelecendo uma ideologia crescente e contrária à raça negra. Enquanto os 

homens negros perdiam seus possíveis trabalhos para o imigrante branco europeu, a 

mulher negra, ainda muito utilizada nos serviços domésticos das residências das 

classes dominantes, passou a ter um papel fundamental para a sobrevivência 

familiar, especialmente quando somente ela possuía trabalho remunerado25.  

Foi neste contexto, ao final do século XIX, que se deu no Brasil o ingresso da 

mulher no mercado de trabalho. A mulher passou a ter a capacidade de gerar renda 

com o fruto de seu trabalho e de competir no respectivo mercado. A necessidade de 

trabalhar e de colaborar no sustento da família levou a figura feminina a enfrentar 

                                                 
24 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 

25 TELES, A. Maria Amélia de. Breve história do feminismo no Brasil.  Coleção tudo é história. Editora 
Brasiliense. São Paulo, 1999, p. 42. 
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duras horas desprovidas de qualquer recurso, por baixos salários, sofrendo maus-

tratos, assim como o constante assédio sexual26. 

A realidade brasileira não era diferente da vivida por outras mulheres no 

mundo ocidental. No início do século XX, o proletariado era constituído, em sua 

maior parte, por mulheres, que além de se submeter ao trabalho viviam sob 

constantes humilhações. A mulher pertencente a essa classe era duplamente 

explorada uma vez que cumpria a função de operária nas fábricas e era responsável 

pelos trabalhos em seu próprio lar27. 

A recém-formada classe operária, aos poucos, começou a se organizar contra 

os salários miseráveis, as longas horas das jornadas de trabalho e a falta de direitos 

trabalhistas. Desta forma, as mulheres também iniciaram suas reinvindicações, 

porém, mesmo participando de movimentos que lutavam por melhores condições de 

trabalho e greves, eram muitas vezes ridicularizadas e descritas como “mocinhas 

infelizes e frágeis”28. 

Essas trabalhadoras sofriam através dos mais diversos rótulos. Eram vistas e 

descritas como frágeis e infelizes pelos jornalistas; e, consideradas indesejadas e 

perigosas para os patrões. Os poucos textos jornalísticos escritos por mulheres 

trabalhadoras da época, possuíam o mesmo cunho de denúncia a cerca dos abusos 

sofridos no ambiente de trabalho29.  

Importante destacar que a valorização da mulher “trabalhadeira” deu-se até o 

momento em que sua presença em outras atividades que não as do lar, serviram aos 

interesses econômicos da época, sendo considerada como "esposa ideal", desejável 

para aquele que queria progredir social e economicamente30. 

                                                 
26RAGO, Margareth – Trabalho feminino e sexualidade. In: DEL PRIORI, Mary (org.), BASSANEZI, Carla 
(coord. de texto) - História das mulheres no Brasil. 10º ed. – São Paulo: Contexto, 2011, p. 578. 

27 TELES, 1999, ibidem, p. 42. 

28 RAGO, 2011, ibidem, p.578. 

29 RAGO, 2011, ibidem, p.579. 
30 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 
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Em fins da segunda década do século XX, iniciou-se no Brasil um movimento 

moderado em defesa dos direitos da mulher incitando a formação de organizações 

que objetivavam esses direitos31.  

A partir da concentração e centralização de capitais, foi colocado, cada vez 

mais, um contingente de trabalhadores à margem da produção formal. Estes 

trabalhadores, tanto homens quanto mulheres, por sua vez, buscavam a 

sobrevivência no mercado informal de trabalho32. 

Assim, as mulheres ingressam no setor informal tentando auferir uma renda 

para complementar o orçamento da família, já que não podem conseguir emprego na 

esfera formal da economia. Observa-se o aumento da participação feminina no 

mercado de trabalho, que passou de 20% na década de 1970 para 40% nos anos 1990 e 

continua crescendo, bem como a redução do emprego formal e o consequente 

aumento da participação feminina neste mercado de trabalho brasileiro33. 

Segundo RAMOS & TORRES (2000)34, o  crescimento  da  participação  da  

mulher  nas  atividades informais  ocorreu  principalmente  em  função  da  

compatibilidade  das  atividades  domésticas com as  atividades  econômicas,  à  

medida  que  este  setor  amplia  o  espaço  para  um  perfil  de trabalho mais flexível. 

A partir da década de 1970, a participação das mulheres no mercado de 

trabalho vem apresentando uma espantosa progressão. Intensificou-se a participação 

das mulheres na atividade econômica em um contexto de expansão da economia com 

acelerado processo de industrialização e urbanização. Na década de 1980, as 

mulheres com idade acima de 25 anos, chefes e cônjuges, com níveis mais elevados 

de instrução e com nível médio de renda, foram as que mais aumentaram sua 

participação no trabalho remunerado.  

                                                 
31 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 

32 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 

33 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 

34 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 
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Nos anos 1990, a continuidade da ampliação das taxas de participação 

feminina, sobretudo entre mulheres na faixa dos 30 anos, foi o único fator 

responsável pelo crescimento da população economicamente ativa (PEA). No  

entanto, o trabalho das mulheres não depende tão somente da demanda do mercado  

e das suas qualificações para atendê-la, mas decorre também de uma articulação 

complexa de características pessoais e familiares. A presença de filhos, associada ao 

ciclo de vida das trabalhadoras, à sua posição no grupo familiar - como cônjuge, 

chefe de família etc. - e a necessidade de prover ou complementar o sustento familiar, 

são fatores que estão sempre presentes nas decisões das mulheres de ingressar ou 

permanecer no mercado de trabalho35. 

Possivelmente inspirado pelos movimentos de luta que buscam os direitos da 

mulher e pela consequente inserção destas no mercado de trabalho, constitui -se no 

Brasil um arcabouço legislativo apto a proteger e promover o trabalho feminino. A 

Constituição Federal de 1988 trata diretamente da igualdade entre os sexos, ao 

estabelecer que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”. Este 

aparato legislativo, combinado à proibição de se estabelecer salários diferenciados 

em função do sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX, da Constituição Federal), 

veio a reformular toda a legislação trabalhista no que concerne à regulamentação do 

trabalho feminino, revogando grande parte dos dispositivos que o regulavam, de 

modo a estabelecer a igualdade preconizada. Além do mais, em seu art. 7º, inciso XX, 

nossa Carta Magna estabelece a “proteção do mercado de trabalho da mulher, 

mediante incentivos específicos, nos termos da lei”36.  

Assim, a mulher culta ultrapassou os limites da porta de sua casa e foi 

ocupando o seu devido lugar na sociedade. Contudo, apesar de sua capacidade de 

trabalho ser valorizada e reconhecida, a importância econômica de sua atividade 

                                                 
35 BRUSCHINI, C. Mulher e Trabalho: Políticas de Recursos Humanos em Empresas de Ponta. Cadernos de  

Pesquisa. São Paulo, n.95, p.13-24, Nov. 1995. 

36 ALVES, 2003, ibidem. 



35 
 

para o crescimento do patrimônio familiar, sua participação política e social muitas 

vezes, ainda hoje, é relegada à segundo plano37. 

Conforme os estudos de ALVES (2003) 38, nossos legisladores reconhecem a 

posição hipossuficiente da mulher no mercado de trabalho e determina que o Estado 

deva não apenas proteger este mercado, mas implementar políticas aptas a estimulá-

lo. Apesar da existência de legislação que ampara a trabalhadora brasileira e a 

protege contra as discriminações decorrentes do seu sexo, ainda assim a igualdade 

resume-se apenas ao plano formal. Diz ainda que em geral, as mulheres, das classes 

média e alta, possuem uma média de escolaridade superior a dos homens. Talvez, a 

explicação para isto resida no fato de as mulheres possuírem maior dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho, o que as impulsiona a obter melhor qualificação 

para alçar sua competitividade39. 

Para que a mulher brasileira consolidasse, efetivamente, sua posição de 

“trabalhadora” da sociedade, seria necessário que tivesse acesso à instrução e 

educação, uma vez que, ao contrário do que se pensa, o ingresso no mercado 

profissional era maior entre as mulheres provenientes das classes mais altas, o que se  

justifica  pelo  seu maior  índice  de  escolaridade40. 

Entre as mulheres trabalhadoras, 59,9% possuíam 11 anos ou mais de estudo 

em janeiro de 2008, contra 51,3% em janeiro de 2003. Entre os homens, esses mesmos 

níveis de escolaridade eram de 41,9% e 51,9%, respectivamente, nos meses de janeiro 

de 2003 e de 200841. 

Acredita-se que, enquanto as mulheres, das classes média e alta, com 

domicílio urbano possuem média de escolaridade de 7 anos, enquanto os homens 

                                                 
37 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 

38 ALVES, 2003, ibidem. 

39 ALVES, 2003, ibidem. 

40 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 

41 ALVES, 2003, ibidem. 
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possuem média de 6,8 anos. Esta diferença tende a aumentar quando se analisa a 

população trabalhadora, já que neste grupo as mulheres possuem em média 8,4 anos 

de escolaridade enquanto os homens possuem 7,5 anos. Se a análise é feita com base 

nos anos de estudo, verifica-se que entre as mulheres que efetivamente trabalham 

39,1% possuem 11 (onze) anos de escolaridade, enquanto que no grupo masculino 

este número cai para 28,3%42. 

Em janeiro de 2008, a taxa de desocupação entre as mulheres foi de 10,1%, e de 

6,2% entre os homens. Em relação a janeiro de 2003, observou-se queda na taxa de 

desocupação entre homens e mulheres, sendo que entre elas essa queda foi de 3,4 

pontos percentuais, enquanto que entre os homens essa redução foi de 3,2 pontos 

percentuais43. 

Apesar destes dados positivos, no Brasil as mulheres ainda não têm garantida 

a igualdade de remuneração em relação aos homens. Com o intuito de corroborar 

essa dissertação é possível listar os seguintes índices: enquanto das mulheres 

ocupadas 29,3% recebem até meio salário mínimo, esta faixa entre a população 

masculina ocupada corresponde a 16%. Já o percentual de homens que recebem mais 

de cinco salários mínimos é de 12,4%, enquanto que no grupo das mulheres 

correspondem a 7,3%. Se a análise for realizada com base nos anos de estudo, em 

2008, as mulheres que possuíam nível superior completo, em média, ganhavam em 

torno de 60,0% do rendimento recebido pelos homens e este quadro ao longo da série 

da PME (Pesquisa Mensal de Emprego) não se modificou significativamente. O 

rendimento médio habitual das mulheres em janeiro de 2008 é 71,3% do rendimento 

dos homens44. 

Atualmente, pode-se dizer que muito se avançou em direção a igualdade 

social entre os sexos, em função da permanente luta feminina em busca de espaço e 

reconhecimento profissional, político e social, que vem assegurando direitos e 
                                                 
42 ALVES, 2003, ibidem. 

43 ALVES, 2003, ibidem. 

44 ALVES, 2003, ibidem. 
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garantindo novas oportunidades. Ainda existem muitas mulheres fora do mercado e 

que trabalham cuidando dos filhos e da casa, mas é crescente a quantidade de 

profissionais do sexo feminino que estão disputando, em condições de igualdade e 

muitas vezes de superioridade, um determinado espaço no campo social, econômico 

e político. O que denota uma postura atuante, não apenas pelos seus próprios 

esforços, mas também pelas exigências do mundo moderno, que obrigou os homens 

a abrirem mão de sua atitude dominadora e caminharem no sentido de uma parceria 

necessária e enriquecedora45. Importante lembrar que esses avanços funcionam de 

forma diferente para cada classe social, nas classes mais baixas as mulheres 

continuam sendo dominadas tanto pelos homens de sua própria classe quanto pelas 

mulheres das classes acima.  

A alta concentração de pessoas economicamente ativas nas faixas salariais 

mais baixas demonstra a péssima distribuição de renda que impera em nosso país e o 

maior número de mulheres trabalhadoras nesta faixa revela-nos que a sua situação é 

ainda mais desfavorável do que a dos homens. Com base nos parágrafos anteriores 

pode-se pressupor que, mesmo amparadas legalmente, as mulheres ainda têm um 

longo percurso a trilhar em busca da igualdade entre os sexos e da efetivação dos 

direitos que têm formalmente garantidos46. 

Conforme declara RAMOS & TORRES (2000, p.5)47,  “a  mulher  vem  ocupando  

cargos  em  todos  os setores produtivos e de gestão, auxiliando de forma efetiva no 

desenvolvimento estadual e nacional e participando do processo de planejamento e execução de 

governo democrático”.  

RAMOS & TORRES (2000)48 complementam que apesar de existir uma 

trajetória a fim de eliminar a desigualdade de gênero, é relevante adotar ações que 

                                                 
45 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 

46 ALVES, 2003, ibidem. 

47 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 

48 RAMOS & TORRES, 2000, ibidem. 
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garantam na legislação, a inexistência de qualquer forma de discriminação, seja na 

promoção  profissional  ou  na  ocupação  de  postos  de comando. 
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1.4. MOVIMENTOS SOCIAIS FEMININOS NO BRASIL 

 

Embora esta dissertação vá analisar a atuação de mulheres com origem nas 

classes altas e médias, é importante ressaltar que durante as primeiras décadas do 

século XX no Brasil, as classes proletárias eram constituídas em sua maior parte por 

mulheres e crianças, com presença expressiva na indústria, e principalmente 

empregada na indústria têxtil. Existiam nichos de trabalho tipicamente femininos: 

em especial os trabalhos domésticos assim como atividades desprovidas de 

remuneração ou produção para consumo próprio ou familiar, como atividades 

remuneradas são possíveis citar a enfermagem e o magistério, como exemplos49. 

Muitas mulheres além de trabalharem nas fábricas de tecidos também eram 

costureiras e completavam seus salários com trabalhos realizados em casa, muitas 

vezes chegando a 18 horas de trabalho diárias. Outras ainda se prostituíam para 

conseguir completar o orçamento50.  

Em muitos movimentos sociais e lutas das classes trabalhadoras a presença 

feminina se destaca. Com a influência das ideias trazidas pelos imigrantes europeus, 

as mulheres se incorporaram nas lutas sindicais em defesa das melhorias nas 

condições de trabalho, assim como ao combate dos abusos sofridos por serem 

mulheres51. Além de receberem salários mais baixos do que aos dos homens, e 

trabalharem jornadas mais longas, muitas vezes sofriam intimidações físicas, assim 

como desqualificação intelectual e até mesmo abuso sexual52. 

Desde o início do estabelecimento industrial e da absorção de mão-de-obra 

feminina pelas fábricas, as mulheres começaram a se organizar e escrever artigos 

                                                 
49 BRUSCHINI, 1999.  
50 RAGO, 2011, ibidem, p. 581. 

51 COSTA, A. Ana Alice. O movimento feminista no Brasil: dinâmicas de uma intervenção política. In. 
Revista Gênero. Niterói, v. 5, n. 2, p. 9 – 35, sem 2005. 

52 RAGO, 2011, ibidem, p. 581. 
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para a imprensa operária, participaram de inúmeros manifestos, movimentos 

sindicais e greves53.   

No ano de 1906 as mulheres estiveram presentes no movimento de greve dos 

tecelões da fábrica São Bento, em São Paulo, que reivindicava melhores salários e a 

diminuição da jornada de trabalho. Neste mesmo ano realizou-se o I Congresso 

Operário Brasileiro, propondo a regulamentação do trabalho feminino54. 

Alguns anos depois, em 1910, a professora Leolinda de Figueiredo Daltro, 

procura meios de obter o alistamento eleitoral, e por ter o seu pedido negado funda, 

como forma de protesto, junto com a poetisa Gilka Monteiro, o Partido Republicano 

Feminino. O mais interessante é observar o surgimento de um partido político criado 

e composto por pessoas que não possuíam nenhuma forma de direito ou participação 

política. E, mesmo assim, defendiam a abertura dos cargos públicos a todos os 

brasileiros, independente do sexo55. 

Em seu estatuto, o partido pretendia não só lutar pelo direito ao voto, mas 

também pela emancipação e independência feminina. Defendia que a mulher 

também possuía o direito de exercer sua cidadania tanto no trabalho quanto na 

política. Foi também um importante precursor na luta contra a exploração sexual56.  

Regimento do Partido Republicano Feminino 

§ 2º Pugnar pela emancipação da mulher brasileira, 

despertando-lhe o sentimento de independência e de solidariedade  

patriótica, exaltando-a pela coragem, pelo talento e  pelo trabalho,  

diante da civilização e do progresso do século. [...] 

§ 4º Pugnar para que sejam consideradas extensivas  

à mulher as disposições constitucionais da República dos Estados  

                                                 
53 RAGO, 2011, ibidem, p. 597. 

54 TELES, 1999, ibidem, p. 42. 

55 SCHUMAHER, Schuma, e BRAZIL, V. Érico (organizadores). Dicionário das mulheres do Brasil: de 
1500 até a atualidade biográfico e ilustrado.  Rio de Janeiro: Zanar, 2000, p. 319. 

56 PINTO, R. J. Céli. Uma história do feminismo no Brasil.  Editora Fundação Perseu Abramo. São Paulo, 
2003, p. 18. 
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Unidos do Brasil, desse modo incorporando-a na sociedade  

brasileira. [...] 

§ 7º Combater, pela tribuna e pela imprensa, a bem 

do saneamento social, procurando, no Brasil, extinguir toda e  

qualquer exploração relativa ao sexo.  

Diário Oficial, 17 de dezembro de 1910. (PINTO, 2000, p.19) 

O partido iniciou os movimentos de luta a favor do sufrágio feminino, e em 

1917 promoveu uma importante passeata pelas ruas do centro Rio de Janeiro, 

contando com a presença de quase 90 mulheres. Por fim, em 1919, Leolinda lança sua 

candidatura à Intendência Municipal do Distrito Federal, que não foi aceita57. 

Acredita-se que este tenha sido o principal motivo do partido ter perdido força e 

desaparecido. 

Mesmo com o desaparecimento do partido, as lutas femininas continuaram, 

principalmente depois que Bertha Lutz voltou da Europa para ao Brasil em 1918. 

Bertha estudou em Paris, formando-se em ciências. Na Europa aprendeu sobre a 

campanha sufragista feminina inglesa, e ao voltar ao país começou a sua militância 

pelos direitos das mulheres. No ano seguinte, participou como representando do 

Brasil no Conselho Feminino Internacional, órgão da Organização Internacional do 

Trabalho. Criou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, que em 1922, após 

organizar o I Congresso Internacional Feminista no Rio de Janeiro, transformou-se na 

Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF), tornando-se a mais 

expressiva organização pelos direitos femininos58.  

                                                 
57 PINTO, 2003, ibidem, p. 19. 

58 PINTO, 2003, ibidem, p. 23. 
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Figura 01: Reunião da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, na década de 1920 . 

Fonte: PINTO, 2003, p. 22. 

 

No entanto, apenas uma década depois, após a Revolução de 1930, em 1932, é 

que Getúlio Vargas assinou o novo Código Eleitoral59, que previa o direito feminino 

ao voto. Esse direito, no entanto, possuía restrições sendo permitido somente ás 

mulheres solteiras e viúvas que possuíssem renda própria; às casadas o voto era 

permitido desde que com o consentimento do marido. Somente quando o novo 

Código Eleitoral foi consolidado, em 1934, ano em que foi incorporado à Constituição 

Brasileira de 193460, é que essas restrições foram removidas, permitindo que qualquer 

mulher, independente de seu estado civil ou renda, pudesse votar, contudo sem ser 

obrigatório como era para os homens61.  

 

                                                 
59 SCHUMAHER, 2000, ibidem, p. 108. 

60 TELES, 1999, ibidem, p. 46. 

61 BARROS, Luiza. 80 anos de voto feminino. O Globo, Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2012. Caderno 
Eleições 2012. 
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1.5. IMPORTANTES FIGURAS FEMININAS 
 

 A história de lutas femininas em busca de cidadania no inicio do século XX foi 
marcada pela presença de algumas personalidades que exerceram a liderança 

necessária para a mobilização e estruturação de associações e grupos que se 
organizaram contra as condições da época. Dentre elas, destacam-se Leolinda de 
Figueiredo Daltro e Bertha Lutz. 

 

1.5.1. LEOLINDA DALTRO 
 

 Leolinda de Figueiredo Daltro nasceu em 1859 e foi uma real precursora não 

somente do movimento feminista, mas no sentido de incluir pessoas sem direitos 

civis a sociedade. Nasceu na Bahia e mudou-se para a Capital Federal, na época o Rio 

de Janeiro, para trabalhar como professora, acredita-se que para prover seus cinco 

filhos, pois separou-se do marido62. 

 No ano de 1896 deu início a uma impressionante jornada em direção ao centro 

do país com o intuito de conhecer melhor os índios, aprender com eles e promover 

sua alfabetização, uma ação civilizadora em busca da sua integração à sociedade 

respeitando suas crenças e costumes63. Foi um projeto inovador e ousado, muitas 

vezes ridicularizado, pois ia contra os interesses religiosos da época64. 

 Durante sua viagem, construiu uma espécie de álbum, com recortes de jornais 

das cidades por onde passava, com entrevistas e relatos. Por causa deste trabalho e 

de suas idéias, Leolinda sofreu críticas, perseguições e humilhações públicas, mas 

persistiu em seus ideais e ao voltar para o Rio seu “álbum” transformou-se em livro 

“Da catechese dos índios no Brasil: Notícias e documentos para a História (1896-1911)“  65. 

                                                 
62 CUNHA, P.M. O olhar viajante em busca do desconhecido: a ação mediadora de Leolinda Daltro. Revista 
Ágora (Vitória), v. n. 14, p. 1-11, 2011. 

63 CUNHA, 2011, ibidem.  

64 SCHUMAHER, 2000, ibidem, p. 318. 

65 CUNHA, 2011, ibidem. 
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Além do livro, fundou o Grêmio Patriótico Leolinda Daltro, que defendia a 

alfabetização indígena sem a interferência da Igreja66.  

 

Figura 02: Leolinda acompanhada dos chefes da tribo Xerente no Rio de Janeiro, sem data, 
possivelmente em 1896. 

Fonte: SCHUMAHER, 2000, p. 338. 

 

 Trabalhou muitos anos como diretora da Escola de Ciências, Artes e Profissões 

Orsina da Fonseca, na zona norte do Rio. Leolinda fez um requerimento para a 

obtenção de seu alistamento eleitoral em 1909, e teve o seu pedido negado. Como 

forma de protesto contra a Constituição de 1891, que deliberadamente omitia a 

presença feminina, e por ter seu pedido negado fundou o Partido Republicano 

Feminista67, como já apontado anteriormente. 

                                                 
66 SCHUMAHER, 2000, ibidem, p. 318. 

67 SCHUMAHER, 2000, ibidem, p. 319. 
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Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1891) 

Art. 70 – São eleitores os cidadãos maiores e 21 anos, que se alistarem na forma da 

lei. 

§ 1º Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais, ou para as dos Estados:  

1º Os mendigos; 

2º Os analfabetos; 

3º As praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior; 

4º Os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações, ou comunidades 

de qualquer dominação, sujeitas a voto de obediência, regras, ou estatuto que importe 

a renúncia da liberdade individual. 

§ 2º São inelegíveis os cidadãos não alistáveis.  

(PINTO, 2003, ibidem, p. 16) 

 

 Apesar da não obtenção do seu principal objetivo, o direito ao voto feminino, 

o Partido conseguiu trazer para o cenário político a discussão a respeito da cidadania 

feminina, obtendo grande mobilização, dividindo opiniões e aproveitando todas as 

oportunidades para dar visibilidade à condição feminina no país68.    

 Com o passar da década de 1920, afastou-se gradativamente do cenário 

político para dedicar-se cada vez mais ao seu trabalho como educadora. E mesmo 

não fazendo parte da Federação Brasileira para Progresso Feminino, criado por 

Bertha Lutz, declarou-se feliz após a vitoriosa obtenção ao direito ao voto em 1934, 

pois considerava realizada a emancipação politica da mulher69.   

 

 

 

 

 

                                                 
68 SCHUMAHER, 2000, ibidem, p. 319. 

69 SCHUMAHER, 2000, ibidem, p. 320. 
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1.5.2. BERTHA LUTZ 
 

 Bertha Maria Júlia Lutz, filha de um dos mais importantes cientistas 

brasileiros, Adolfo Lutz e uma enfermeira inglesa, fazia parte da elite econômica e 

intelectual de sua época. Ainda adolescente foi estudar na Europa, formando-se em 

ciências na Universidade de Sorbonne, em Paris, com certificações em Estudos 

Superiores em Botânica, Química Biológica e Embriologia Geral . Ao voltar para o 

Brasil, trabalhou no Museu Nacional, onde ingressou através de concurso público – 

sendo a segunda mulher a ingressar em um cargo público no Rio de Janeiro70 - e mais 

tarde, em 1933, obtém o grau em Direito71. Nascida em São Paulo, em 02 de agosto de 

1894, foi certamente uma das figuras pioneiras no movimento feminista do país.  

 Durante sua visita pela Europa, entrou em contato com os movimentos 

sufragistas franceses e ingleses que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Ao 

voltar para o Brasil em 1918, escreveu artigos para jornais e revistas, concedeu 

entrevistas e fez pronunciamentos públicos. No ano de sua chegada escreve o 

manifesto “Cartas de Mulher”, publicado na Revista da Semana, em 14 de dezembro, 

com o pseudônimo de Iracema. 

As democracias vão começar aprendendo a ser a expressão fiel, sincera de um regime 

social e político da igualdade humana. A mulher, que não pudera conseguir ser 

compreendida na declaração dos Direitos  do Homem proclamados  pela Revolução 

Francesa, a grande pária e dol orosa escrava que usa braceletes de ouro em memória 

das algemas de ferro, foi libertada pela guerra e sentada ao lado do homem no tron o 

da terra. [...] Essas mulheres libertadas na Europa são as mulheres louras, das raças  

anglo-saxônicas, germânicas, escandinava e eslava. No nosso continente o mesmo 

vai suceder às mulheres louras nos EUA. Só as mulheres morenas continuam, não 

direi cativas, mas subalternas. [...] Todos os dias se lêem nos jornais e revistas do Rio 

apreciações deprimentes para a mulher. Não há, talvez, cidade no mundo onde se 

respeite a mulher. Existem, até, seções de jornais que se dedicam a corrompê-la ou 

injuriá-la. O que deve consolar a brasileira é que os homens que essas coisas  

                                                 
70 LOPES, M. Maria.  Feminismos e construções de culturas científicas: a atuação política de Bertha Lutz nas 
décadas de 1920 e 30. In: VI Jornadas latinoamericanas de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, 
2006, Bogotá. VI Jornadas latinoamericanas de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, 2006. 

71 PINTO, 2003, ibidem, p. 21. 
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escrevem são piores do que a pior das mulheres. Que importa que alguns jornalistas  

satíricos nos continuem a considerar os “animais de cabelos compridos e idéias 

curtas” quando o chefe da mais poderosa república do mundo proclama que “a 

contribuição das mulheres para o grande resultado da guerra está fora dos limites da 

gratidão” e lhes dirige estas  belas palavras, como nunca haviam sido pronunciadas  

no mundo por lábios de um homem: “A homenagem mínima que lhes podemos 

prestar é torná-l as iguais aos homens no que respeita aos direitos políticos, pois que  

elas se mostraram em nada diferentes de nós, em todos os ramos do trabalho prático 

que exerceram em benefício próprio ou do país.[...] Os pormenores do trabalho das  

mulheres americanas temo-los em nossos corações e, graças a Deus, podemos dizer: - 

Somos filhos de tais mulheres”. Quando ouviremos nós, as brasileiras, de um grande 

estadista nosso, palavras idênticas? Quando faremos por merecê-las e inspirá-las? 

Por quanto tempo ainda continuaremos a ser um assunto, apenas, de debique e de 

sátira? (SCHUMAHER, 2000)72. 

 

Argumentava que “a ascensão feminina resultaria não só em benefícios 

pessoais como também faria das mulheres instrumentos preciosos do progresso do 

Brasil” 73. Viajou para Europa e Estados Unidos representando o país no Conselho 

Feminino da Organização Internacional do Trabalho e na I Conferência Pan-

Americana da Mulher nos Estados Unidos. Sendo, bastante influenciada pelos ideais 

do hemisfério norte.  

 Seguindo a tendência dos países europeus e os ideais que trouxe consigo, em 

1919, Bertha funda a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que logo torna-se 

a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, organização que lutará a favor do 

sufrágio74, liderando o movimento junto a sua amiga Carmen Velasco Portinho75. 

                                                 
72 SCHUMAHER, 2000, ibidem, p. 106. 

73 SOIHET, Rachel. A Conquista do Espaço Público, in Nova História das Mulheres no Brasil, org. Carla 
B. Pinsky e Joana M. Pedro. São Paulo: Editora Contexto, 2012. P. 219-226. 

74 ALVES, Branca Moreira. O que é feminismo. São Paulo: Brasiliense, 2003. Coleção Primeiros passos, p. 
47. 

75 Carmem Portinho foi casada por um breve período com Gualter Adolpho Lutz, professor de 
Medicina Legal na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, irmão mais novo de Bertha Lutz (LOPES, 
2006, ibidem). 
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 Sua história se confunde com a trajetória da Federação. Lutou intensamente 

pela emancipação feminina, a fim de obter o reconhecimento dos direitos da mulher, 

obtendo destaque especial para a conquista do sufrágio alcançado somente em 1932. 

A luta pela educação foi uma das suas principais preocupações. Em geral “educação, 

emprego e sufrágio” eram os temas centrais de seus artigos. 

De 1922 a 1937 – quando foi instalada a ditadura de Getúlio Vargas no Brasil –, a 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino que seria dirigida por Bertha até 1972, 

viveu seus anos áureus. Com filiais em vários estados, a FBF atuou, segundo seus 

estatutos, promovendo a educação e  elevando o nível de instrução das mulheres; 

protegendo as mães e a infância; obtendo garanti as legislativas e práticas  para o 

trabalho feminino; auxiliando “as boas” iniciativas da mulher e orientando-as n a 

escolha de uma profissão; estimulando o espírito de sociabilidade e de compreensão 

entre as mulheres e interessando-as pelas questões sociais e de alcance público; 

assegurando os direitos políticos e preparando a mulher para o exercício inteligente  

desses direitos; estreitando laços de amizade com os demais países americanos a fim  

de garantir a manutenção perpétua da Paz e Justiça no Hemisfério Ocidental.  

(LOPES, 2006). 

 

 

Figura 03: Em campanha pelo sufrágio feminino em 1928, onde organizou um voo com um aeroplano 
de onde lançou folhetos sobre o Congresso Nacional, o Palácio do Catete, sede do governo federal no 

Rio de Janeiro, e os jornais da cidade. 

Fonte: PINTO, 2003, p. 14. 
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Participou de diversos movimentos e associações com fins educativos, sendo 

também responsável pela fundação da União Universitária Feminina em 1929, 

mesmo ano que ingressou no curso de Direito, obtendo o seu diploma de advogada 

em 1933, com a clara intenção de poder participar com autoridade na política. Essa 

união tinha como principal objetivo o apoio a mulheres que quisessem ingressar nas 

Universidades, criando um programa de bolsas de estudos para mulheres que de 

outra forma não teriam condições de manter seus estudos.   

Mesmo se dedicando as lutas da causa feminista, Bertha nunca deixou de lado  

suas pesquisas científicas.  Publicou pesquisas e foi classificada em primeiro lugar 

para o cargo de Professora de Botânica da Escola Superior de Agricultura e 

Veterinária em 1923. Manteve uma parceria com seu pai, Adolpho, em diversos 

trabalhos e, após a sua morte, passou a trabalhar com o seu irmão, Gualter, que era 

médico. E manteve um vínculo oficial com o Museu Nacional do Rio de Janeiro por 

45 anos76.  

 Após a vitória sobre a obtenção do voto feminino em 1932, a luta feminina 

continuou, voltando-se para questões trabalhistas e de proteção a maternidade. 

Bertha candidata-se à Assembléia Nacional Constituinte no ano seguinte, mas não 

consegue se eleger. Nas eleições gerais de 1934, mais uma vez Bertha candidata-se 

sem ser eleita, mas obtém a suplência, vindo a assumir o mandato de deputada em 

1936.  

                                                 
76 LOPES, 2006, ibidem. 



50 
 

 

Figura 04: Bertha Lutz ao centro, no dia de sua posse na Câmara dos Deputados, em 1936. 

Fonte: PINTO, 2003, p. 29. 

 

Suas principais propostas foram o Estatuto da Mulher – projeto que propunha 

a reformulação da legislação brasileira a respeito do trabalho feminino – e, a criação 

do Departamento Nacional da Mulher – que deveria ser um espaço para o 

atendimento das questões femininas cotidianas tais como saúde e proteção à 

maternidade, assim como um órgão de defesa das condições de vida e trabalho. 

Porém, com o decreto do Estado Novo em 1937, sua carreira parlamentar não teve 

prosseguimento77.   

                                                 
77 SCHUMAHER, 2000, ibidem, p. 111. 
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Figura 05: Bertha Lutz assinando a ata final da XIII Assembléia da Comissão Internacional de 
Mulheres, Washington (EUA), em 18 de junho de 1959. E ao lado, ainda em atividade de pesquisa, 

sem data. 

Fonte: SCHUMAHER, 2000, p. 110. 
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1.6. A MULHER E A CONQUISTA DE DIFERENTES SEGMENTOS PROFISSIONAIS 

 

Mesmo no século XXI, compreende-se que ainda existem muitas atividades 

predominantemente masculinas, trabalhos este que exigem muita força física, como 

no caso dos estivadores. Da mesma forma, também existem atividades que ainda 

hoje são consideradas predominantemente femininas tais como, por exemplo, a de 

babá. Sobre o assunto FREITAS JUNIOR (2006, p. 129) 78 afirma: 

O mercado de trabalho, aparentemente, define determinadas funções, ou 

seja, homens e mulheres não ocupam, necessariamente, o mesmo tipo de trabalho. Se 

os homens são ampla maioria na construção civil e na indústria, o emprego 

doméstico é quase exclusivamente feminino. Este fenômeno, de segmentação do 

mercado de trabalho, é comumente identificado "gueto ocupacional".  (FREITAS 

JUNIOR 2006, p. 129)79 

 

Porém, também é possível ressaltar que atualmente existe uma nova realidade, 

aonde a mulher vem atuando cada vez mais em profissões que até o fim do século 

passado, eram exclusivamente masculinas como: motorista de transporte coletivo, 

taxi, moto taxi, mestre de obras, maquinista.  

São muitos os setores que a mulher vem conquistando o seu espaço, 

representando uma nova superação a cada cargo que antes era visto como 

“exclusivamente” masculino. Observa-se a presença feminina em cargos de liderança 

em grandes empresas, ocupando cargos de chefia na administração pública, e até 

mesmo, mulheres presidentes de republicas.  

                                                 
78 FREITAS JÚNIOR, Antônio Rodrigues de. Direito do trabalho e Direitos humanos. São Paulo: BH 
Editora, 2006. 

79 FREITAS JÚNIOR, 2006, ibidem.  



53 
 

De acordo com o site de informações G180, Dilma Rousseff, atual presidente do 

Brasil, foi a 11ª mulher a ocupar um cargo presidencial na América Latina. Outros 

nove países da América Latina tiveram mulheres como presidentes: Argentina (único 

país a possuir duas mulheres eleitas, onde a segunda, Cristina Kirchner, obteve a 

reeleição em 2011) Bolívia, Haiti, Nicarágua, Equador, Guiana, Panamá, Chile e Costa 

Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Site administrado pelo grupo “O Globo” (www.g1.globo.com). Dados retirados da matéria: “Dilma 

será a 11ª mulher presidente na América Latina” de 01 de novembro de 2010. 
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1.7.DUPLA JORNADA DE TRABALHO E PRECONCEITO 

 

Apesar da participação da mulher no mercado de trabalho vir crescendo ao 

longo dos anos, ainda existe outra realidade a ser observada: a de mulheres que 

trabalham em ambientes que não oferecem nenhuma proteção e segurança, onde são 

tratadas com descriminação, e com um salário bastante inferior em relação ao sexo 

masculino. Há muitas que ainda são exploradas exercendo trabalhos domésticos, e 

que muitas vezes o tratamento dispensado fere o princípio da dignidade humana 

(RAMOS & TORRES, 2000)81. 

As mulheres sofrem mais do que os homens com o estresse de uma carreira, 

pois as pressões do trabalho fora de casa se duplicaram. As mulheres dedicam-se 

tanto ao trabalho quanto o homem e, quando voltam para casa, instintivamente 

dedicam-se com a mesma intensidade ao trabalho doméstico. Embora alguns homens 

ajudem em casa, não chegam perto da energia que a mulher tende a dar. Este enorme 

contingente de mulheres que busca oportunidade no mercado de trabalho pode estar 

motivado pelo desejo de realização profissional ou pela necessidade de assumir a 

posição de chefe de família e arcar, assim, com as responsabilidades da educação e 

sustento do lar. Sobre o assunto PRIORE (1997)82 afirma: 

Desde o final dos anos 40, as  mulheres de todo o mundo vêm ingressando 

em massa em um mercado de trabalho em constante mudança. A mulher deixou de  

ser apenas uma parte  da família para se tornar comandante dela em algumas  

situações, permitindo assim que a estrutura familiar começasse a ser modificada. A 

entrada da mulher no mercado de trabalho fez com que aquela família tradicional, 

que tinha na figura do homem o responsável pelo sustento e satisfação das  

necessidades humanas e na figura da mulher a responsável pelos afazeres domésticos  

e cuidados com filhos e marido, fosse modificada. A mulher exercendo uma atividade  

econômica passari a a ter condições de assumir a posição de chefe do lar, quando 

                                                 
81 RAMOS, Murilo e TORRES, Flávia. Novidade: A igualdade está ficando igual. Revista: VEJA, São Paulo, 
Edição especial, n.48, p.66-70. Maio, 2000. 

82 PRIORE, Mary Del e BASSANEZI, Carla. História das mulheres no Brasil.2. ed. São Paulo : Contexto, 
1997. 
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necessário, e o homem, em casos extremos, também poderia assumir o posto das  

mulheres.  

No entanto, mesmo com o aumento da participação feminina em trabalhos 

externos aos domiciliares, porém, o que se observa é que a situação aparentemente 

continua sendo que: a mulher, hoje inserida no mercado de trabalho, concorre com os 

homens em posições desiguais, ganhando um salário menor e ainda vivendo em seu 

cotidiano, uma jornada dupla extremamente exaustiva. A Constituição Federal de 

1988 garante igualdade a todos, mas, no mercado de trabalho observa-se que essa 

ainda não é uma realidade plena, se constituindo ainda um obstáculo para muitas 

mulheres. 
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CAPÍTULO II – A ARQUITETURA NO BRASIL 

 

2.1. O ENSINO DE ARQUITETURA NO BRASIL 
 

 A transferência da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, trouxe 
consigo muitas mudanças, entre elas a Missão Francesa.  

Particular importância para as artes e arquitetura, teve a contratação de uma Missão 

de artistas  franceses, chefiada por Joaquim Lebreton, entre os quais se contaram:  

Grandjean de Montigny (arquiteto), (...) – com todos os quais foi fundada a Escol a 

Real de Ciências Artes e Ofícios (1816) que só começou, oficialmente, a funcionar, e 

com o nome de Academia Imperial de Belas Artes, em 1826, já, então, uns tendo 

morrido, outros, voltado para a França ou debandado. Dos artistas plásticos, só 

restaram Grandjean e Debret, verdadeiros iniciadores do Ensino Artístico Oficial no 

Brasil cujos “ateliers” já funcionavam, primeiro fora, depois dentro do edifício da 

Academia, durante o período da sua construção (SANTOS, 1977, p.37 )83.  

 

 Grandjean de Montigny, principal arquiteto da Missão, torna-se não apenas 

diretor da Academia Imperial, como autor do projeto do edifício que a abriga.84 Com 

o passar dos anos, já em 1854, e a criação de novas disciplinas especializadas, e sob a 

direção de Manuel de Araújo Porto Alegre, a Academia Imperial moderniza-se, 

sendo criada a figura do professor catedrático e uma estrutura de ensino que se 

manteve praticamente inalterada até 1959, já como Escola Nacional de Belas Artes, 

nome recebido pelo Estado Republicano em 188985.  

De acordo com a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura – ABEA (2003) -,  

em 1933, ano da primeira regulamentação profissional no Brasil, existiam quatro 

escolas de Arquitetura no país. Além dos cursos da ENBA do Rio de Janeiro, da 

                                                 
83 SANTOS, F. Paulo. Quatro séculos de arquitetura. Editora Valença S.A., Valença, R.J., 1977. 

84 CORDEIRO, N. H. Caio. A reforma Lucio Costa e o ensino da arquitetura e do urbanismo da ENBA à FNA 
(1931-1946). IX Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no 
Brasil”. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, agosto de 2012.   

85 SALVATORI, Elena. Arquitetura no Brasil: ensino e profissão. Revista: Arquitetura em revista – vol. 4, 
no. 2; 52-77 (julho/dezembro 2008). 
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Escola Politécnica e da Escola de Engenharia do Mackenzie de São Paulo, havia uma 

Faculdade Independente, a da Universidade de Minas Gerais, criada e 1930. Fiore 

(1992) menciona, também a existência de outros dois antigos cursos, da Escola de 

Belas Artes e da Escola Politécnica da Bahia, fundadas em 1877 e 1896, 

respectivamente. Ao que tudo indica, esses cursos estavam inoperantes em 1933,  

como é  também o cas o do antigo curso de  Arquitetura da Escola de Engenharia de  

Porto Alegre que funcionou entre 1898 e 1911 (SALVATORI, 2008)86.   

 

Além das escolas provenientes das Escolas de Belas Artes, onde os arquitetos 

obtinham uma formação integrada ao ensino artístico, em São Paulo, a arquitetura 

nasceu estruturada como uma especialidade das escolas de engenharia. Conforme o 

regulamento da Politécnica da Universidade de São Paulo, os alunos aprovados 

poderiam escolher entre os cursos de: engenheiro civil, industrial ou agrônomo. E 

após o ano de 1894, foi institucionalizado o ensino de arquitetura em São Paulo, 

passando a ser previsto o curso de engenheiro-arquiteto87.  

A Politécnica seguia o sistema germânico de ensino, o que difundiu os 

preceitos da arquitetura moderna via arquitetos alemães, através dos conceitos da 

Bauhaus, diretamente ligados à técnica e a tectônica. Diferente da vertente seguida 

no Rio de Janeiro, onde a arquitetura moderna se desenvolve sob forte influência de 

Le Corbusier88.  

O curso da Politécnica tinha como objetivo formar engenheiros-arquitetos 

capazes de projetar e construir edificações, diferente dos engenheiros civis, que 

deveriam projetar e construir grandes obras de engenharia, tais como grandes 

estradas de rodagem e ferro, pontes, viadutos e portos89.   

Os anos de 1930 são marcados pela institucionalização das profissões, onde o 

governo federal consolida a legislação trabalhista em 1938. Também nessa época, os 

                                                 
86 SALVATORI, 2008, ibidem. 

87 DOMSCHKE, Vera Lúcia. O Ensino da Arquitetura e a Construção da Modernidade. Tese de 
Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.  

88 DOMSCHKE, 2007, ibidem, p. 64. 

89 DOMSCHKE, 2007, ibidem, p. 64. 
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órgãos de classe iniciam seus esforços para proteger e fiscalizar as profissões.90 No 

ano de 1933 é baixado o Decreto nº 23.569 que regulamenta o exercício das profissões 

de engenheiro (civil, industrial, mecânico-eletricista, geógrafo e de minas), assim 

como as do engenheiro-arquiteto ou arquiteto e do agrimensor. Com o intuito de 

fiscalizar essas profissões, o Decreto também instituiu o Conselho Federal de 

Engenharia e Arquitetura – CONFEA, e os Conselhos Regionais de Engenharia e 

Arquitetura - CREA, fixando as suas composições e atribuições, tornando obrigatória 

a inscrição dos profissionais diplomados.91 Importante lembrar que antecedendo aos 

conselhos, alguns órgãos de organização profissional já haviam sido instituídos, com 

destaque para o Instituto de Engenharia e o Instituto dos Arquitetos do Brasil92. 

Em um contexto histórico onde os cursos de nível superior concentravam-se 

ao redor do ensino de direito, engenharia e medicina, é através da liderança de um 

influente e atuante arquiteto de Belo Horizonte, Luiz Signorelli, que um grupo se 

reúne para organizar um curso voltado para a formação técnica de profissionais nas 

áreas de artes, arquitetura e decoração93.  

Assim foi criada a primeira escola de ensino superior de Arquitetura da 

América do Sul: a Escola de Arquitetura de Belo Horizonte, em 05 de agosto de 1930, 

totalmente desvinculada das Escolas de Belas Artes e das Politécnicas. Seu quadro de 

professores era formado por profissionais das mais diversas áreas – arquitetos, 

advogados, artistas, engenheiros, médicos – que através de seus conhecimentos 

específicos contribuíam para a formação do arquiteto generalista94.  

Sua primeira geração de professores era formada praticamente por 

engenheiros, que se encarregavam das disciplinas técnicas e de cálculos, e ex-alunos 

da Escola Nacional de Belas Artes, do Rio de Janeiro, responsáveis pela parte artística 

                                                 
90 DOMSCHKE, 2007, ibidem, p. 64.  

91 FLORENÇANO, 2002, ibidem. 

92 DOMSCHKE, 2007, ibidem, p. 67. 

93 OLIVEIRA, A. P. Cléo; PERPÉTUO, de O. Maini. O ensino na primeira escola de arquitetura do Brasil. 
Artigo. Arquitextos, Ano 4, novembro de 2005. Site: Vitruvius. 

94 OLIVEIRA, 2005, ibidem. 
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do curso. Esses professores utilizavam-se do tradicional método de ensino, sem a 

participação ativa do corpo discente95.  

Porém, com a formatura das primeiras turmas, e com o retorno desses ex-

alunos à Escola com o intuito de lecionar, o perfil  do corpo docente começou, 

lentamente, a se transformar96.   

Por volta dos anos de 1950, essas duas gerações de professores entram em 

conflito sobre os métodos de ensino: enquanto a geração de fundadores mantinha-se 

fiel aos estilos arquitetônicos consolidados, como o Art Déco; os professores novos 

inclinavam-se para os novos métodos de ensino e avaliação, com a participação 

crescente dos alunos, assim como inclinavam-se para a arquitetura moderna97.  

Esse tipo de conflito já havia sido vivenciado na década de 1930, na Escola 

Nacional de Belas Artes, com a proposta de Lúcio Costa para a reforma do ensino de 

arquitetura durante a sua breve passagem como diretor daquela instituição  – de 

dezembro de 1930 a setembro de 1931 – sendo até a atualidade uma referência para o 

ensino de Arquitetura e Urbanismo no Brasil98. 

Importante lembrar que este foi um conturbado período político, iniciado nos 

anos 1920, após a Primeira Guerra Mundial, em que começaram a despontar 

movimentos de renovação das artes em todo o mundo. No Brasil, é realizada a 

famosa Semana de Arte Moderna em São Paulo em 1922. Nesse mesmo ano, alguns 

meses antes, havia sido realizada a Exposição do Centenário da Independência, no  

Rio de Janeiro, que exultava o movimento Neocolonial99. 

Essa é a década de publicação dos primeiros livros de Le Corbusier – “Vers une 

Architecture” em 1923; “L’Urbanism” em 1924; “Urbanism L’Art Decoratif aujoud’hui”  

em 1925, este também é o ano de exposição do Plan Voisin para Paris; “Almanach de 

                                                 
95 OLIVEIRA, 2005, ibidem. 

96 OLIVEIRA, 2005, ibidem. 

97 OLIVEIRA, 2005, ibidem. 

98 CORDEIRO, 2012, ibidem.  

99 SANTOS, 1977, ibidem, p. 96. 
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l’Architecture Moderne” em 1926 – que trouxeram um novo pensamento para a 

Arquitetura e o Urbanismo100.   

O Modernismo não foi somente um movimento de arquitetura, mas também a 

busca por um novo homem, novas formas de se relacionar com o ambiente e novas 

formas de morar, colocando a arquitetura e o urbanismo como metodologias 

principais para as transformações sociais.  

Nesse contexto, Lucio Costa é nomeado diretor da ENBA, um arquiteto de 29 

anos conhecido, principalmente, por suas vitórias em concursos de arquitetura com 

projetos neo-coloniais e participante da Sociedade Brasileira de Belas Artes. Porém, 

influenciado pelos ideais de Le Corbusier, passa a ser no Brasil, um dos maiores 

defensores da Corrente Moderna101.  

 Mesmo após importantes reformas urbanísticas realizadas na cidade do Rio de 

Janeiro – a Reforma Passos e o Plano Agache, para citar algumas delas – o urbanismo 

ainda não era uma disciplina estudada nos cursos de arquitetura102. 

Lucio, então, propõe uma reforma no ensino de forma a incluir as disciplinas 

de Urbanismo e Paisagismo, assim como a separação do curso de Arquitetura da 

Escola Nacional de Belas Artes, com o intuito de criar uma nova identidade, 

relacionada aos ideais modernistas, aproximando o ensino da prática construtiva e 

das novas técnicas e materiais103. Em entrevista diz:      

Fazemos cenografia – disse ele - , estilo arqueologia... casas espanholas de terceira 

mão, miniaturas de castelos medievais, falsos coloniais, tudo, menos arquitetura... 

Acho indispensável que os nossos arquitetos deixem a Escola conhecendo 

perfeitamente a nossa arquitetura da época col onial – não com o intuito da 

transposição ridícula de seus motivos, ou de mandar fazer falsos móveis de jacarandá 

– os verdadeiros são lindos - mas de aprender as boas lições que ela nos dá de 

                                                 
100 SANTOS, R. Cecília dos. Le Corbusier e o Brasil. São Paulo, Tessela: Projeto Editora,1987. 

101 SANTOS, 1977, ibidem, p. 115. 

102 SANTOS, 1977, ibidem, p. 110. 

103 CORDEIRO, 2012, ibidem. 
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simplicidade perfeita, adaptação ao meio e à função, e consequente beleza(SANTOS, 

1977, p. 116)104. 

 A reforma visará aparelhar a escola de um ensino técnico-científico tanto quanto 

possível perfeito, e orientar o ensino artístico no sentido de uma perfeita harmonia 

com a construção. Os clássicos serão es tudados como disciplina; os estilos históricos  

como orientação crítica e não para aplicação direta (COSTA, 1931, p.89)105. 

  

Nos início dos anos de 1940, a prática e a conceituação das profissões de 

engenheiro e arquitetos já haviam se diferenciado, iniciando o processo de separação 

entre o projeto de arquitetura e o processo de edificação, torna-se cada vez mais 

evidente a necessidade de separação dos ensinos. Na visão dos principais 

engenheiros-arquitetos da época, o curso de arquitetura não poderia mais ser 

mantido dentro das Escolas de Engenharia106.  

Somente então, neste momento é que ocorre a efetivação da separação dos 

cursos em 1945107 com a criação da Faculdade Nacional de Arquitetura, da 

Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. No entanto, em São Paulo, essa separação 

só será efetivada em 1947 quando o curso de Arquitetura da Escola Mackenzie se 

separa do curso de engenharia; e no ano seguinte, em 1948 o mesmo ocorre com o 

curso de Arquitetura da Universidade de São Paulo, separando-se da Escola 

Politécnica108.  

 

 

                                                 
104 SANTOS, 1977, ibidem, p. 116. 

105 COSTA, Lucio. Entrevista como diretor da ENBA, Rio de Janeiro, 1931. In COSTA, Lucio. Lucio Costa: 
Registro de uma vivência. São Paulo, Empresa das Artes, 1995. 

106 DOMSCHKE, 2007, ibidem, p. 68. 

107 Diversos autores como FLORENÇANO (2002) e CORDEIRO (2012), relatam em seus textos que a 
Faculdade Nacional de Arquitetura foi criada no ano de 1946 quando finalmente separou-se da Escola 
Nacional de Belas Artes. No entanto, de acordo com os livros de matrículas obtido nos Arquivos do 
Museu D. João VI EBA/UFRJ, o ano correto de separação da Faculdade de Arquitetura é o ano de 
1945, sendo então, esse o ano utilizado como sendo o correto neste trabalho.  

108 DOMSCHKE, 2007, ibidem, p. 68. 
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2.2. A MULHER E A ARQUITETURA NO RIO DE JANEIRO 

Devido a não obrigatoriedade de registro profissional antes dos anos de 1933, 

a participação feminina na profissão ficou restrita aos registros de matrícula e 

diplomas das Universidades.  

Foram obtidas as matrículas de 1916 até o ano de 1944, último ano onde o 

ensino de arquitetura ainda é vinculado à Escola de Nacional Belo Artes, e 

desenvolvidas as tabelas e gráficos a seguir. Contudo, essas listagens são referentes 

aos alunos matriculados na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), sendo a 

matrícula geral, onde o aluno poderia escolher se graduar em Artes Decorativas, 

Desenho, Escultura, Gravura, Pintura ou Engenharia e Arquitetura; mas não explicita 

qual a habilitação escolhida no momento da matrícula. 

O Museu D. João VI da EBA/UFRJ, através do Projeto de Revitalização 

patrocinado pela PETROBRAS, digitalizou o Arquivo catalogado da antiga 

Academia Imperial, depois Escola Nacional de Belas Artes, que está sob sua guarda. 

Os arquivos digitalizados estão disponíveis integralmente no site do Museu, sendo 

permitido visualizar todas as suas páginas, realizar pesquisas por textos, salvar e 

armazenar cópias desses documentos109.  

Através do site do Museu, foram obtidos os dados de matrículas digitalizados 

que foram utilizados neste trabalho. No Anexo A, no final da dissertação, são 

apresentadas as imagens referentes aos livros de matrícula dos anos 1916 à 1944, que 

foram fundamentais para a elaboração deste trabalho. 

 

 

 

 

                                                 
109 Retirado do próprio site do Museu (http://docvirt.com/MuseuDJoaoVI/), em junho de 2011. 
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Tabela 1 

UFRJ: Números totais e por gênero, de alunos matriculados no período de 1916 a 1921/1. 

 

Ano Homens Mulheres Total de 
alunos 

1916 71 7 78 
1917 17 2 19 
1918 22 0 22 
1919 30 3 33 
1920 22 4 26 

1921/1 20 2 22 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Gráfico 1 

UFRJ: Ingresso na ENBA por gênero, período de 1916 a 1921/1. 

 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

Entre os anos de 1916 a 1921/1, é possível perceber a significativa diferença no 

ingresso de homens e mulheres. As mulheres ingressantes nesse período, das turmas 

de 1916 a 1921/1110, são: 

 

                                                 
110 De acordo com os livros de matrículas, existem duas turmas referentes ao ano de 1921. 
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Tabela 2 

UFRJ: Mulheres que ingressaram na ENBA, período de 1916 a 1920. 

Turma Posição na turma Nome completo 

1916 6 Almerinda Salazar de Macedo 
 10 Adalgisa do Amaral 
 18 Sarah Villela 
 47 Iracema da Costa e Souza 
 56 Margarida Lopes de Almeida 
 58 Adelaide de Lopes de Souza Gonçalves 
 62 Maria José Campos 

1917 1 Hedwiges Treidler 
 9 Guiomar Garrett de Sant’Anna 

1918 0 ------------------ 
1919 26 Edméa Gurjão 

 27 Eponina de Souza Ruas 
 31 Maria Lydia Ferreira 

1920 2 Carmen Velasco Portinho 
 11 Maria Alice Uzeda Moreira 
 19 Zélia Rodrigues Barreto 
 22 Pandorita de França 

1921/1 14 Aracy Galvão Bueno 
 20 Maria Adozina de Albuquerque Cordovil 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Tabela 3 

UFRJ: Números totais e por gênero, no período de 1921/2 a 1926/1111. 

Ano Homens Mulheres Total Alunos 

1921/2 7 1 8 

1922 25 1 26 

1923 32 1 33 

1924 38 2 40 

1925 57 0 57 

1926/1 36 0 36 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

                                                 
111 De acordo com os livros de matrículas, existem duas turmas referentes ao ano de 1926. 
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Gráfico 2 

UFRJ: Ingresso na ENBA por gênero, período de 1921/2 a 1926/1. 

 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

Tomando como base os Gráficos 1 e 2, assim como as Tabelas 1 e 3, é possível 

ver o quão irrisória era a quantidade de mulheres que ingressavam na academia 

durante a década de 1920. As mulheres ingressantes nesse período, das turmas de 

1921/2 a 1926/1, são:  

Tabela 4 

UFRJ: Mulheres que ingressaram na ENBA, período de 1921/2 a 1926/1. 

Ano/Turma Classificação Nome 

1921/2 6 Maria Helena Pinto do Amaral 
1922 9 Jocelyn Ferreira Fraga 
1923 23 Danuzia Palma Dias Pinheiro 
1924 3 Zelia Ferreira  

 5 Ophelia de Andrada Barbosa 
1925 0 ------------------ 

1926/1 0 ------------------ 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 
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Tabela 5 

UFRJ: Números totais e por gênero, período de 1926/2112 a 1930. 

Ano Homens Mulheres Total Alunos 

1926/2 27 1 28 
1927 84 6 90 
1928 76 5 81 
1929 98 4 102 
1930 122 15 137 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Gráfico 3 

UFRJ: Ingresso na ENBA por gênero, período de 1926/2 a 1930. 

 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

Observando a Tabela 5 e o Gráfico 3, observa-se que no final da década de 

1920, a partir de 1927, é possível perceber um considerável aumento no número de 

alunos que ingressam na academia, assim como um pequeno aumento no número de 

mulheres. As mulheres ingressantes nesse período, das turmas de 1926/2 a 1930, são:  

                                                 
112 De acordo com os livros de matrículas, existem duas turmas referentes ao ano de 1926. 

0

20

40

60

80

100

120

140

1926/2 1927 1928 1929 1930

Mulheres

Homens



67 
 

Tabela 6 

UFRJ: Mulheres que ingressaram na ENBA, período de 1926/2 a 1930113. 

Ano/Turma Classificação Nome 

1926 17 Heloisa Pinto da Silveira 
1927 9 Alice Cezar Vargara Filha 

 16 Dulce Vianna de Andrade 
 17 Eunice Smith da Silva 
 18 Elza Almeida Oliveira Santos 
 36 Jacy Carneiro Nascimento 
 55 Regina de Oliveira Reis  

1928 15 Lelia Oneto de Barros 
 26 Helena Mayerfoher 
 31 Jacy Rosa 
 41 Maria Magdalena de S. Camuce 
 76 Maria da Glória Vieira Ferreira  

1929 38 Ila Schueler de Araripe Macedo 
 51 Mary Abrantes Del Vecchio 
 91 Sara M. Bezerra de Menezes 
 97 Ruth Soutinho de Figueiredo 

1930 2 Alice Alves Nunes 
 16 Déa Torres de Paranhos 
 22 Syria Almada 
 51 Dary Menezes Rocha 
 65 Yvonne Barbáre 
 66 Conceição Sieiro 
 77 Alice Alves Nunes 
 89 Cláudia Goffi 
 91 Clarice Pires Ferrão 
 92 Aristotelina Pires Ferrão 
 101 Maria de Lourdes Balthazar da Silveira 
 111 Dora Cardoso De Vecchio 
 123 Maria Mercedes Mendes Teixeira  
 124 Mercedes Gross  
 136 Olga Menezes 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

 

                                                 
113 Em itálico: nomes das mulheres que formaram-se arquitetas, através dos registros de diploma 
apresentados a seguir. 
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Tabela 7 

UFRJ: Números totais e por gênero, período de 1931 a 1936/1114. 

Ano Homens Mulheres Total Alunos 

1931 6 1 7 
1932 23 2 25 
1933 16 2 18 
1934 41 4 15 
1935 37 5 42 

1936/1 20 3 23 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

Gráfico 4 

UFRJ: Ingresso na ENBA por gênero, período de 1931 a 1936/1. 

 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

Tanto a Tabela 7, quanto o Gráfico 4, mostram a diminuição de alunos por 

turmas. Mas, apesar da turma de 1930 apresentar um número expressivamente mais 

alto de mulheres, um total de 15, a média continua de aproximadamente 3 mulheres 

por turma, contra  40 homens, com um total de aproximadamente 43 alunos por 

turma de 1916 até a primeira turma de 1936. 

                                                 
114 De acordo com os livros de matrículas, existem duas turmas referentes ao ano de 1936. 
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Para o período de 1931 a 1936/1, temos a seguinte tabela: 

Tabela 8 

UFRJ: Mulheres que ingressaram na ENBA, período de 1931 a 1936/1. 

Turma Posição Nome 

1931 6 Carmen Chaves de Moura 
1932 1 Debora Delamonica de Castro 

 21 Yolanda de Freitas 
1933 8 Lycia Proença Prado Lopes 

 13 Celita Vaccani 
1934 21 Marina Machado da Silva 

 22 Maria Gertrudes de Magalhães Castro Remy 
 27 Olenka Ribeiro Freire 
 40 Ruth de Souza Nilo 

1935 8 Arteobella Gabriella Nassara 
 14 Hercilina da Fonseca Ferreira  
 23 Nydia Robotton de Jesus 
 32 Wanda De Ranieri 
 42 Maria Adelaide Andrade Braga 

1936/1 14 Giselda Carlos Godinho 
 22 Sylvia Leal da Costa 
 23 Vivian Cohen 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Tabela 9 

UFRJ: Números totais e por gênero, período de 1936/2115 a 1940. 

Ano Homens Mulheres Total Alunos 

1936/2 3 4 7 
1937 11 5 16 
1938 3 10 13 
1939 8 10 18 
1940 10 21 31 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

                                                 
115 De acordo com os livros de matrículas, existem duas turmas referentes ao ano de 1936. 
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Gráfico 5 

UFRJ: Ingresso na ENBA por gênero, período de 1936/2 a 1940. 

 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 Observando a Tabela 9 e o Gráfico 5, nota-se  um aumento considerável de 

mulheres ingressantes na academia, em especial após o ano de 1938 quando o 

número de mulheres ultrapassa o número de homens. Importante lembrar que esse é 

o período da Segunda Guerra Mundial, e que mesmo o Brasil não tendo participado 

tão ativamente da Guerra como os países Europeus, é possível perceber que mesmo 

em menor escala, no Brasil, também as mulheres passaram a participar mais 

ativamente de atividades antes dominadas pelos homens.  

Tabela 10 

UFRJ: Mulheres que ingressaram na ENBA, período de 1936/2 a 1940. 

Turma Posição Nome 

1936/2 3 Heloisa Lima Braga 
 4 Hylce Cunha Tinoco 
 6 Lisy Josephene Gardene Shara 
 7 Marina Machado da Silva 

1937 2 Dulce Penteado Parkinson 
 9 Maria do Carmo Barreto Vinhaz 
 14 Wanda De Ranieri 
 15 Maria Dulce Machado da Silva 
 16 Olenka Ribeiro Freire 

1938 1 Alda Monteiro Pacheco Rocha 
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 3 Cordelia Eloy de Andrade 
 4 Enedina Gonçalves Patrão 
 5 Helena Maria de Macedo Villar 
 6 Ivna Thaumaturgo Mendes de Morais 
 9 Julieta Feitosa 
 10 Maria da Gloria Vianna 
 11 Maria de Lourdes Araujo 
 12 Maria Adelaide Rabelo Albano 
 13 Nilza Joppert 

1939 2 Consuelo Leão Cabral 
 4 Daisy O. de Saboia Barbosa 
 5 Celisa Miranda 
 6 Dinah Schwartz 
 8 Indiana Belgrano Simoni 
 12 Luciola de Andrade Brandão 
 13 Maria da Graça Couto Campelo 
 14 Maria Alice Campos de Araujo 
 15 Margarida Ribeiro 
 16 Maria Beatriz Bicalho Oswald 

1940 3 Eny Gomes de Baixo 
 4 Helyette de Azevedo 
 6 Lina Germaine Hazan 
 7 Lais Pedreira de Freitas 
 8 Maria Odette Salgueiro Bretas Carmo 
 9 Marly Bastos Guimarães 
 11 Yasodhara Soares 
 13 Maria de Lourdes Fonseca 
 14 Ainda Perrotta de Tavares Cavalcanti 
 17 Esmeralda Gomes Moreira 
 18 Geny Gomes dos Santos 
 19 Iza Wandeck Gaia 
 20 Maria Noemi Lopes da Cruz 
 22 Nadia Orlik Luz 
 23 Sylvia da Cunha Rabello 
 25 Emilia Ferreira Sophia do Nascimento 
 26 Ely da Silva Rocha 
 28 Léa Santos de Bustamante 
 29 Maria Estella Costa Marques 
 30 Maria da Graça Sydney Gasparini 
 31 Helena Augusta Cordeiro de Souza Bandeira 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 
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Tabela 11 

UFRJ: Números totais e por gênero, período de 1941 a 1944. 

Ano Homens Mulheres Total Alunos 

1941 7 13 20 
1942 12 27 39 
1943 4 22 26 
1944 15 13 28 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

Gráfico 6 

UFRJ: Ingresso na ENBA por gênero, período de 1941 a 1944. 

 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

A Tabela 11 e o Gráfico 6, continuam a mostrar que o número de mulheres 

passou a ser bastante expressivo, chegando a ser mais que o dobro do número de 

homens no ano de 1943.  
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Tabela 12 

UFRJ: Mulheres que ingressaram na ENBA, período de 1941 a 1944. 

Turma Posição Nome 

1941 1 Dinorah Franco Santos 
 2 Gerda Renate Hersfeld 
 4 Lucia Bica de Alencastro 
 5 Maria Prousolina de Melo Prates 
 6 Maria Dourado de Cerqueira Bião 
 9 Walkiria de Menezes Vieiralves  
 10 Elen da Silva Mano 
 11 Adélia Galer 
 13 Ester Machado Campos 
 14 Iza Santos de Bustamante 
 16 Joanna de Arruda Camara 
 17 Maria Dolores Gil Fernandes  
 19 Sivia Waston 

1942 2 Beatriz Mendes Fortes de Oliveira 
 4 Débora Banfi Loyd 
 5 Hilda Banfi Loyd 
 6 Henriqueta Verney Lindenberg 
 7 Ilza Santos de Melo Cabral 
 11 Lya Damares de Oliveira 
 12 Maria de Lourdes de Araújo Mallet 
 13 Maria Elvira Pires de Sá 
 14 Maria do Céu Valle 
 16 Naida Cortes 
 18 Regina Lere Pereira das Neves 
 19 Sonia Shtruk 
 20 Vera Nabuco de Coelho Gomes 
 21 Yára Moura de Castro 
 22 Yára Olga Coleho Gomes 
 25 Maria Thereza Cavalcante Maia 
 27 Aracy Costa 
 28 Celina Luiza Costa Moreira 
 29 Eugenia Rapp 
 30 Lylia Faria 
 31 Leonilda d'Aniballe Braga 
 32 Maria de Lourdes Amorim 
 33 Namyr Escobar 
 34 Nadyr Corrêa da Silva 
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 36 Odete Vieira de Vasconcellos 
 38 Yêdda Vaissie Navarro 
 39 Zuleika Rocha Pitta 

1943 1 Ana dos Santos Oliveira 
 2 Celina Duarte de Almeida 
 4 Emília Chueke 
 5 Elsy Guimarães Ferreira  
 6 Ester Waissman 
 7 Jacy da Silva 
 9 Nadima Farah 
 10 Ruth Brites Belichá 
 11 Orsely Guimarães Ferreira 
 12 Ely da Silva Rocha 
 13 Léa Santos de Bustamante 
 14 Ila Schueler de Araripe Macedo 
 15 Elsy Machado Rego 
 17 Elisabeth Aben-Athar Benemond 
 18 Hercy Bastos Pinto 
 19 Juracelina Feijó 
 20 Judith Danilewcz Py 
 21 Maria Lucia Araújo Lima 
 22 Marion Ferreira Sckinhoeth 
 23 Maria Helena Lacourt Penna 
 24 Marília Reis Pinto de Albuquerque 
 25 Irene Pinheiro de Carvalho  

1944 2 Angela Albertina Freud Vargas 
 4 Arlanza Amélia Pina Gouvêa 
 5 Amélia Paranhos Rainho 
 6 Bertha Perlon 
 12 Júlia Margarida Serqueira 
 14 Leida Felix de Souza 
 16 Lidia Bachur 
 17 Maria Lilia Rocco Simões 
 18 Maria José Simas 
 19 Maria Aparecida Campos Dias 
 21 Maria Helena Gabizo 
 22 Maria Thereza de Miranda e Oliveira 
 24 Rejane de Azevedo Galvão 
 25 Vera Maria Bastos da Silva 
 27 Zélia de Matos Vieira 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 



75 
 

Tabela 13 

UFRJ: Números totais e por gênero, de alunos matriculados na ENBA de 1916 a 1944. 

Ano Homens Mulheres Total Alunos 

1916 71 7 78 
1917 18 1 19 
1918 22 0 22 
1919 30 3 33 
1920 22 4 26 

1921/1 20 2 22 
1921/2 7 1 8 
1922 25 1 26 
1923 32 1 33 
1924 38 2 40 
1925 57 0 57 

1926/1 36 0 36 
1926/2 27 1 28 
1927 84 6 90 
1928 76 5 81 
1929 98 4 102 
1930 122 15 137 
1931 6 1 7 
1932 23 2 25 
1933 16 2 18 
1934 42 3 45 
1935 37 5 42 

1936/1 20 3 23 
1936/2 3 4 7 
1937 11 5 16 
1938 3 10 13 
1939 8 10 18 
1940 10 21 31 
1941 7 13 20 
1942 12 27 39 
1943 4 22 26 
1944 15 13 28 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 
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Analisando os números totais de alunos ingressantes na ENBA, no período de 

1916 a 1944, período disponível nos Arquivos do Museu D. João VI para pesquisa, 

observar-se que o total de alunos ingressantes foi de 1166, dentre os quais 1002 foram 

homens e 194 mulheres.  

No período entre 1916 e 1936, ingressaram um total de 975 alunos, onde deste 

total, 932 correspondiam ao número de homens, enquanto somente 73 correspondia 

ao número de mulheres. Observa-se então, uma média de aproximadamente 40 

alunos por turma onde pelo menos 3, seriam mulheres. Esses números independem 

do curso escolhido.  

Porém, o período correspondente aos anos de 1937 a 1944, época esta 

correspondente ao período da Segunda Guerra Mundial, mostram uma aparente 

inversão. Observa-se o ingresso de 191 alunos na ENBA, onde deste total 121 são 

mulheres e apenas 70 homens. O número de alunos por turma diminui para uma 

média de 24 alunos, onde 15 deles corresponderiam ao número de mulheres. 

Justamente por apresentar um menor número de alunos no total, esse aumento do 

ingresso de mulheres no ambiente acadêmico é bastante considerável. 
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2.3. AS PRIMEIRAS MULHERES FORMADAS PELA ENBA 

 

Através do Museu D. João VI, foi obtido o “Livro de títulos, premiações e 

diplomas expedidos entre 1903 – 1970” digitalizado, mostrando os registros de 

diplomas conferidos na habilitação de Engenharia e Arquitetura. As imagens dos 

registros estão apresentadas nessa dissertação. Todo o documento, de 1903 a 1970, foi 

analisado em busca das mulheres que obtiveram a habilitação em arquitetura, 

porém, somente até 1940 é que constam os dados dessa habilitação, época em que o 

ensino de arquitetura ainda encontrava-se atrelado à Escola de Belas Artes. A 

Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA) do Rio de Janeiro separa-se em 1945, 

formando uma nova instituição. Portanto, de 1940 a 1970, constam somente os dados 

das habilitações em artes decorativas, desenho, escultura, gravura e pintura.  

Nessa época, o diploma conferia o grau de Engenheiro-arquiteto. Carmem 

Portinho ingressou na turma de 1920, sendo a décima segunda mulher matriculada e 

a terceira a se graduar Engenheira no país116.  Contudo, não foi encontrado o registro 

de formatura de Carmem Portinho nos arquivos do Museu D. João VI disponíveis no 

site do museu, o que descarta a possibilidade dela possuir também a habilitação de 

Engenheira-Arquiteta. 

O “Livro de Títulos, Premiações e Diplomas entre 1903-1970” da Escola de 

Arquitetura (EBA/UFRJ) disponível para consulta, aponta Julieta França como a 

primeira mulher a receber a habilitação em Arquitetura. Julieta nasceu em 21 de 

agosto de 1881, na cidade do Rio de Janeiro, e em 31 de agosto de 1908 recebe o seu 

diploma. Julieta também obteve habilitação em Escultura no mesmo ano (Figura 1).  

No entanto, mesmo Julieta tendo concluído seus estudos, no certificado de 

obtenção de seu diploma ela é considerada apenas como a Senhora Armando Carlos 

da Silva Telles. O nome do seu marido aparece três vezes, enquanto seu nome 

aparece apenas uma, e quando aparece, vem seguido de um “pedido de desculpas”. 

É possível então supor que nessa época era extremamente incomum uma mulher 

                                                 
116 Informações em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/carmen_portinho  
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obter esse tipo de habilitação, e que o natural seria então, dirigir-se a mulher pelo 

nome de seu marido, o que de certa maneira acaba por diminuir a mulher e  o seu 

mérito perante seus colegas homens.   

 

Figura 06: Registro de habilitação em Arquitetura, conferido a Julieta França. 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Registro do título de habilitação em Architectura da Senhora Armando Carlos da 

Silva Telles. Em nome do Governo da Republica dos Estados Unidos do Brasil. O 

Prof. Rodolpho Bernadelli, Diretor da Escola Nacional de Bellas Artes, confere a D.  

Julieta França, digo a Senhora Armando Carlos da Silva Telles, nascida a 21 de  

agosto de 1881 e natural da cidade do Rio de Janeiro, o presente título de habilitação 

no curso de Architectura, a conformidade com o art. 54 do estatuto anexo ao decreto 

983 a 8 de dezembro de 1890, por ter tido aprovada em todas as  disciplinas do seu  

curso. Escola Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro em 31 de agosto de 1908. O 

Diretor (Assignados) Prof. Rodolpho Bernadelli, o professor mais antigo do curso 

(Assignados) Carlos Cianconi, o secretário (Assignados). A titulada Senhora 

Armando Carlos da Silva Telles achava-se presente de uma fita cor de rosa e uma 

caixa de prata de forma circular encerrando o selo da Escola Nacional de Bellas -

Artes, sobre lacre encarnado. Nada mais continha-se em o dito título, do qual fiz 

extrair o presente registro, que está conforme o original, pelo que, subscrevo este e 

assino em 17 de outubro de 1908. (transcrição do texto da Figura 06). 
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 A segunda mulher a aparecer no livro de diplomas foi Arinda da Cruz Sobral, 

somente no ano de 1914, seis anos após Julieta França receber o seu diploma.  

 

Figura 07: Registro de habilitação em Arquitetura, conferido a Arinda da Cruz Sobral. 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Registro do título de habilitação em Architectura da Senhora D. Arinda da Cruz 

Sobral. Em nome do Governo da Republica dos Estados Unidos do Brasil. O Prof. 

Rodolpho Bernadelli, Diretor da Escola Nacional de Bellas Artes, confere a D.  

Arinda da Cruz Sobral, nascida em 4 de agosto de 1883 e natural da Capital Federal, 

o presente título de habilitação no curso de Architectura, de conformidade com o art. 

54 dos anexos do decreto 983 a 8 de dezembro de 1890, por ter tido aprovada em 

todas as disciplinas do mesmo curso. Escola Nacional de Bellas-Artes, Rio de Janeiro 

em 30 de setembro de 1914. (Assignados) O Diretor Prof. Rodolpho Bernadelli, o 

professor mais antigo do curso Carlos Cianconi, o secretário D, Gama Rosa 

(Assignava). A titulada Arinda da Cruz Sobral achava -se presente de uma fita cor  

de rosa, uma caixa de prata de forma circular encerrando o selo da Escol a Nacional  

de Bellas-Artes, sobre lacre encarnado. Nada mais continha-se em o dito título, do 

qual fiz extrair o presente registro, que está conforme o original, pelo que, subscrevo 
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este e assino em 30 de setembro de 1914. Dr Gama-Rosa, secretário. (transcrição do 

texto da Figura 07). 

 

De acordo com FLORENÇANO (2002)117 as Escolas de Belas Artes já 

formavam engenheiros-arquitetos desde 1899. Mesmos os registros de matrículas, 

tanto de Julieta quanto de Arinda, não estando disponíveis nos arquivos do museu, é 

possível considerar que o número de mulheres matriculadas no ENBA durante os 

anos de 1899 a 1916, deve ter seguido os padrões observados, de uma média de 3 

mulheres por turma, podendo ser um número inferior, e que as habilitações obtidas 

por essas possíveis mulheres, foram para os cursos de belas artes. 

O Decreto no 11.749, de 13 de outubro de 1915 tem o intuito de reorganizar a 

Escola Nacional de Bellas Artes. A partir deste decreto, os alunos que concluem o 

curso especial de Arquitetura, terão seus certificados de habilitação determinados 

pelo regimento interno. Pode-se perceber que a maioria deixa de receber a habilitação 

em arquitetura e passam a receber a habilitação de Engenheiro-Arquiteto.   

Decreto no 11.749 de 13 de outubro de 1915 

§ Art. 1º A Escola Nacional de Bellas Artes, instituto de instrucção 

superior e especial, é destinado ao ensino da pintura, da esculptura, 

da architectura e da gravura de medalhas e pedras preciosas. 

§ Art. 8º O ensino da escola se distribuirá por 21 cadeiras, regidas por 

21 professores, sendo quatro theoricas, sete theorico-praticas e  10 

praticas, a saber: 

CADEIRAS THEORICAS: Uma de historia das bellas-artes; Uma de 

mathematica complementar; Uma de historia e theoria da architectura; 

Uma de legislação da construcção, precedida de noções de economia 

politica. 

CADEIRAS THEORICA-PRATICAS: Uma de noções de historia 

natural, physica e chimica (applicações ás artes); Uma de construcção: 

materiaes, estudo experimental de sua resistencia e technologia das 

profissões elementares processos geraes de construcção; Uma de 

                                                 
117 FLORENÇANO, 2002, ibidem. 
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resistencia dos materiaes, graphostatica e estabilidade das construcções;  

Uma de desenho geometrico e aguadas; Uma de geometria descriptiva e  

primeiras applicações ás sombras e á perspectiva; Uma de geometria 

descriptiva applicada e topographia; Uma de anatomia e physiologi a 

artisticas. 

CADEIRAS PRATICAS: Duas de desenho figurado;  Uma de desenho 

de ornatos  e elementos de architectura e  de composições elementares de  

architectura; Uma de desenho de modelo vivo; Duas de pintura; Uma de 

estatuaria; Uma de  gravura de  medalhas e  pedras preciosas; Uma de  

composição de architectura; Uma de esculptura de ornatos.  

§      Art. 9º Estas cadeiras serão distribuidas em um curso geral, e 

quatro especiaes: de pintura, de esculptura, de architectura e de 

gravura. 7º Combater, pela tribuna e pela imprensa, a bem do 

saneamento social, procurando, no Brasil, extinguir toda e qualquer 

exploração relativa ao sexo. 

§ Art. 15. O curso especial de architectura comprehenderá as  

seguintes materias: 

Primeira série: Construcção: materiaes, estudo experimental de sua 

resistencia e technologia das profissões elementares e processos geraes de 

construcção; Resistencia dos materiaes, graphostatica, estabilidade das  

construcções; Geometria descriptiva applicada e topographia;  

Composição de architectura. 

Segunda série: Historia e theori a da architectura; Legislação da 

construcção, precedida de noções de economia politica; Composição de  

architectura. 

§ Art. 16. A permanencia do alumno na aula de composição de 

architectura poderá prolongar-se por tantos annos quantos bastem 

para o seu completo preparo. 

§ Art. 193. O regimento interno determinará a fórma e os dizeres do 

certificado de habilitação nas meterias do curso de architectura118. 

 

                                                 
118 Publicação do Decreto no 11.749, de 13 de outubro de 1915, disponível no site: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11749-13-outubro-1915-513541-
publicacaooriginal-1-pe.html 



82 
 

A terceira mulher habilitada como engenheira-arquiteta foi Danuzia Palma 

Dias Pinheiro em 1929, quinze anos após a Arinda receber a sua habilitação. Danuzia 

ingressou na ENBA na turma de 1923, sendo a única mulher em uma turma com um 

total de 33 alunos, concluindo o curso em cinco anos, em 1928. Danuzia foi também à 

vigésima mulher matriculada de acordo com os dados obtidos a partir de 1916.  

 

Figura 08: Registro de habilitação em Arquitetura, conferido a Danuzia Palma Dias Pinheiro. 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Registro de certificado de Architectura: O diretor da Escola Nacional de Bellas  

Artes, de conformidade com o art. 193 do Regulamento anexo ao decreto 11749 de 13 

de outubro de 1915, certifica que a senhorita Danuzia Palma Dias Pinheiro, nascida 

em 15 de março de 1909, natural desta capital, filha de Francisco Jorge Pinheiro e de 

Dona Aralgisa Palma Dias Pinheiro, completou o curso especial de architectura em 

1928, tendo sido habilitada em todas as matérias  necessárias ao engenheiro-

architecto, pelo secretario da Escola e o pelo titulado. Escola Nacional de Bellas Artes 

do Rio de Janeiro, 15 de março de  1929. (assignado) José O. Correa Lima, Diretor;  

José da Graça Bruto, professor; Nelson Henrique Baptista, secretário; Danuzia 

Palma Dias Pinheiro, titulada. Secretaria da Escola N. B.  Artes, 14 de maio de 1929.  

(transcrição do texto da Figura 08). 
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Em 1931, apenas dois anos após a diplomação de Danuzia, Heloisa Pinto da 

Silveira, recebe o seu diploma de engenheira-arquiteta. Heloisa ingressou na ENBA 

em 1926, também como a única mulher em uma turma de 64 alunos. Assim como 

Danuzia, concluiu o curso em 5 anos.  

 

Figura 09: Registro de habilitação como Engenheira-Arquiteta, conferido a Heloisa Pinto da Silveira. 
Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Diploma de Engenheiro arquiteto. Universidade do Rio de Janeiro. Escola Nacional  

de Belas Artes. Republica dos Estados Unidos do Brasil. Em nome do governo da 

República dos Estados Unidos do Brasil, o direto da Escola Nacional de Belas Artes,  

da Universidade do Rio de Janeiro, confere o título de engenheiro-arquiteto à senhora 

Heloisa Pinto da Silveira, filha de Orlando Alves da Silveira e de D. Marieta Pinto 

da Silveira, nascida em 21 de fevereiro de 1909, na cidade de Santa Cruz, Estado do 

Rio Grande do Sul, por ter completado o curso especial de  arquitetura, de  

conformidade com o art. 193 do Regulamento anexo ao Decreto 11749, de 13 de  

outubro de 1915. E, para que goze dos direitos e prerrogativas inerentes à sua 

profissão, mandou passar o presente diploma de engenheiro arquiteto, que vai 

assinado pelo Reitor da Universidade, pelo Diretor da Escola, pelo Secretário e pel o 

Titulado. Escola Nacional de Belas Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, aos 24 

de Dezembro de 1931. (a) o Reitor; Fernando Magalhães; o Diretor, Archimedes  

Memoria; o Secretário, Nelson Henrique Baptista, o engenheiro-arquiteto, Heloisa 

Pinto da Silveira. (transcrição do texto da Figura 09). 
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Em 1932, Regina de Oliveira Reis obtém o seu diploma. Regina foi matriculada 

na turma de 1927, como a sexta mulher de uma turma de 90 alunos, com um total de 

84 homens.  

 

Figura 10: Registro de habilitação como Engenheira-Arquiteta, conferido a Regina de Oliveira Reis. 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 
Diploma de Engenheiro-arquiteto – Universidade do Rio de Janeiro. Escola Nacional  
de Belas Artes. República dos Estados Unidos do Brasil. Em nome do governo da 
República dos Estados Unidos do Brasil, o Diretor da Escola Nacional de Belas 
Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, confere o título de Engenheiro arqu iteto a 
senhora Regina de Oliveira Reis, filha de Carlos Fontoura de Oliveira Reis, e Dona 
Luiza Fonseca de Oliveira Reis, nascida em 12 de junho de 1911 no Distrito Federal, 
por ter completado o curso especial de arquitetura, de conformidade com o art. 19 3 
do Regulamento anexo ao Decreto no. 11749, de 13 de outubro de 1915, para que 
goze dos direitos e prerrogativas inerentes à sua profissão mandou passar o presente 
diploma de engenheiro-arquiteto, assinado pelo Reitor da Universidade, pelo Diretor  
da Escola, pelo Secretário e pela Titulada. Escola Nacional de Bel as Artes, da 
Universidade do Rio de Janeiro, aos 31 de dezembro de 1932. (a. a.) O Reitor: 
Fernando Magalhães; o Diretor: Arquimedes Memória; O Secretário: Nelson 

Henrique Baptista; A Titulada: Regina de Oliveira Reis. (transcrição do texto da 
Figura 10). 

 

Junto como Regina, Dulce Vianna de Andrade, também da turma de 1927, e  

Lelia Oneto de Barros, da turma de 1928, recebem seus diplomas. A turma de Lelia 

foi uma turma com 81 alunos matriculados, sendo que apenas 5 eram mulheres.  
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Figura 11: Registro de obtenção de habilitação como Engenheira-Arquiteta, conferido a Dulce Vianna 
de Andrade. 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Diploma de Engenheiro-arquiteto – Universidade do Rio de Janeiro. Escola Nacional  
de Belas Artes. República dos Estados Unidos do Brasil. Em nome do governo da 
República dos Estados Unidos do Brasil, o Diretor da Escola Nacional de Belas 
Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, confere o título de Engenheiro arquiteto a 
senhora Dulce Vianna de Andrade, filha de Luis Rebella de Andrade e de Don a 
Lucilla Vianna de Andrade, nascida no dia 25 de dezembro de 1910, em Belém,  
Estado do Pará, por ter completado o curso especial de Arquitetura, de conformidade 
com o art. 193 do Regulamento anexo ao Decreto no. 11749, de 13 de outubro de 
1915, para que goze dos direitos e prerrogativas inerentes à sua profissão mandou 
passar o presente diploma de engenheiro-arquiteto, assinado pelo Reitor da 
Universidade, pelo Diretor da Escola,  pelo Secretário e pela Ti tulada. Escol a 
Nacional de Belas Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, aos 31 de dezembro de  
1932. (a. a.) Fernando Magalhães, o Reitor; o Diretor: Arquimedes Memória; O  
Secretário: Nelson Henrique Baptista; A Titulada: Dulce Vianna de Andrade. 

(transcrição do texto da Figura 11). 
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Figura 12: Registro de obtenção de habilitação como Engenheira-Arquiteta, conferido a Lelia Oneto de 
Barros. 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Diploma de Engenheiro-arquiteto – Universidade do Rio de Janeiro. Escola Nacional  
de Belas Artes. República dos Estados Unidos do Brasil. Em nome do governo da 
República dos Estados Unidos do Brasil, o Diretor da Escola Nacional de Belas 
Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, confere o título de Engenheiro arquiteto a 
senhorita Lelia Oneto de Barris, filha do Dr. Lafayette Rodrigues de Barros e de  
Dona Luiza Oneto de Barros, nascida no dia 15 de junho de 1912, no Distrito 
Federal, por ter completado o curso especial de Arquitetura, de conformidade com o 
art. 193 do Regulamento anexo ao Decreto no. 11749, de 13 de outubro de 1915, 
para que goze dos direitos e prerrogativas inerentes à sua profissão mandou passar o 
presente diploma de engenheiro-arquiteto, assinado pelo Reitor da Universidade, 
pelo Diretor da Escola, pelo Secretário e pela Titulada. Escola Nacional de Belas  
Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, aos 31 de dezembro de 1932. (a. a.) O 
Reitor: (em branco); o Diretor: Arquimedes Memória; O Secretário: Nelson 
Henrique Baptista; A Titulada: Lelia Oneto de Barros. (transcrição do texto da 

Figura 12). 
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Figura 13: Registro de obtenção de habilitação como Engenheira-Arquiteta, conferido a Mary 
Abrantes Del Vecchio.  

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Diploma de Engenheiro-arquiteto – Universidade do Rio de Janeiro. Escola Nacional  
de Belas Artes. República dos Estados Unidos do Brasil. Em nome do governo da 
República dos Estados Unidos do Brasil, o Diretor da Escola Nacional de Belas 
Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, confere o título de Engenheiro arquiteto a 
senhorita Mary Abranches Del Vecchio, filha do Dr. José de Carvalho Del Vecchio e 
de Dona Maria Nancy Abrantes Del Vecchio, nascida no dia 21 de setembro de  
1908, no Distrito Federal, por ter completado o curso especial de Arquitetura, de 
conformidade com o art. 193 do Regulamento anexo ao Decreto no. 11749, de 13 de  
outubro de 1915, para que goze dos direitos e prerrogativas inerentes à sua profissão 
mandou passar o presente diploma de engenheiro-arquiteto, assinado pelo Reitor da 
Universidade, pelo Diretor da Escola, pelo Secretário e pela Ti tulada. Escol a 
Nacional de Belas Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, em 8 de janeiro de 1934. 
(a. a.) Candido de Oliveira Filho, Reitor; Archimedes Memoria, Diretor; Nelson  

Henrique Baptista, Secretário; Mary Abrantes Del Vechio, titulada. (transcrição 
do texto da Figura 13). 
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Figura 14: Registro de obtenção de habilitação como Engenheira-Arquiteta, conferido a Ila Schueler de 
Araripe Macedo. 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Diploma de Engenheiro-arquiteto. Universidade do Rio de Janeiro. Escola Nacional  
de Belas Artes. República dos Estados Unidos do Brasil. Em nome do governo da 
República dos Estados Unidos do Brasil, o Diretor da Escola Nacional de Belas 
Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, confere o título de Engenheiro arquiteto a 
senhorita Ila Schueler de Araripe Macedo, filha de João Moreira de Araripe Macedo e  
de D. Celina Shueler de Araripe Macedo, nascida em 4 de maio de 1910, no Distrito 
Federal, por ter completado o curso livre, digo, especial de Arquitetura, de 
conformidade com o art. 193 do Regulamento anexo ao Decreto no. 11749, de 13 de  
outubro de 1915. E para que goze dos direitos e prerrogativas inerentes à sua 
profissão mandou passar o presente diploma de  engenheiro-arquiteto, assinado pel o 
Reitor da Universidade, pelo Diretor da Escola, pelo Secretário e pela Titulada. 
Escola Nacional de Belas Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, em 8 de janeiro 
de 1934. (a. a.) Candido de Oliveira Filho, Reitor; Archimedes Memoria, Diretor; 
Nelson Henrique Baptista, Secretário; Ila Schueler de Araripe Macedo, titulada.  

(transcrição do texto da Figura 14). 
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Figura 15: Registro de obtenção de habilitação como Engenheira-Arquiteta, conferido a Ruth 
Figueiredo Ribeiro da Luz. 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Diploma de Engenheiro-arquiteto. Universidade do Rio de Janeiro. Escola Nacional  
de Belas Artes. República dos Estados Unidos do Brasil. Em nome do governo da 
República dos Estados Unidos do Brasil, o Diretor da Escola Nacional de Belas 
Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, confere o título de Engenheiro arquiteto a 
senhora Ruth Figueredo Ribeiro da Luz, filha de Henrique Alberto Figueredo e de D. 
Carlota Soutinho Figueiredo, nascida em 20 de agosto de 1908, em Macaé (Estado do 
Rio de Janeiro), por ter completado o curso especial de Arquitetura, de conformidade 
com o art. 193 do Regulamento anexo ao Decreto no. 11749, de 13 de outubro de 
1915. E para que goze dos direitos e prerrogativas inerentes à sua profissão mandou 
passar o presente diploma de engenheiro-arquiteto, assinado pelo Reitor da 
Universidade, pelo Diretor da Escola, pelo Secretário e pela Ti tulada. Escol a 
Nacional de Belas Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, em 8 de janeiro de 1934. 
(a. a.) Candido de Oliveira Filho, Reitor; Archimedes Memoria, Diretor; Nelson 
Henrique Baptista, Secretário; Ruth Figueredo Ribeiro da Luz, titulada.  

(transcrição do texto da Figura 15). 

 

No ano de 1934 três mulheres recebem o diploma como engenheiras-

arquitetas, são elas: Mary Abranches Del Vecchio, Ila Schueler de Araripe Macedo e 

Ruth Figueiredo Ribeiro da Luz, todas ingressaram na ENBA na turma de 1929, uma 

turma de 102 alunos e apenas 4 mulheres. Não foi encontrado o diploma da última 

mulher dessa turma, Sara M. Bezerra de Menezes, que provavelmente graduou-se 

em algum curso da área de belas artes. 
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De acordo com os dados da UFRJ, essas foram as primeiras 10 mulheres a 

obter habilitação em Arquitetura ou Engenharia-arquitetura: Julieta França, em 1908 

(Figura 06); a segunda, Arinda da Cruz Sobral, em 30 de setembro de 1914 (Figura 

07). A terceira foi Danuzia Palma Dias Pinheiro, que obteve sua habilitação de 

arquiteta em 15 de março de 1929, tendo concluído todas as matérias de engenharia-

arquitetura em 1928 (Figura 08). Heloisa Pinto da Silveira, foi à quarta mulher 

diplomada, obtendo o diploma de Engenheira-arquiteta em 24 de dezembro de 1931 

(Figura 09). Regina de Oliveira Reis, também recebeu o diploma de Engenheira-

arquiteta, mas em 31 de dezembro de 1932 (Figura 10) junto a Dulce Vianna de 

Andrade (Figura 11) e Lelia Oneto de Barros (Figura 12). Mary Abrantes Del Vecchio 

(Figura 13), Ila Schueler de Araripe Macedo (Figura 14) e Ruth Figueiredo Ribeiro da 

Luz (Figura 15), receberam seus diplomas na habilitação Engenharia-arquitetura em 

8 de janeiro de 1934.  

No entanto, ao comparar com a listagem de registro profissional do CREA, a 

primeira Engenheira-Arquiteta registrada foi Ruth Figueiredo Ribeiro da Luz, em 

1934, que entrou na Universidade na turma de 1929 e corresponde à trigésima 

terceira mulher a entrar na Escola de Belas Artes119, sendo também a décima a 

receber a habilitação de engenheira-arquiteta. 

Porém, a primeira mulher registrada como arquiteta no CREA120 foi em 1935, 

Déa Torres Paranhos, que ingressou na turma de 1930, turma de Oscar Niemeyer, 

correspondendo à trigésima quinta mulher a entrar na EBA, sendo a décima segunda 

diplomada (Figura 16). Essa turma possuía 137 alunos sendo 15 mulheres, o maior 

número de mulheres até então.  

                                                 
119 De acordo com os dados de matrículas iniciados em 1916, obtidos no “Museu D. João VI da 
EBA/UFRJ”. Não foi possível a obtenção de registros de matrículas anteriores a 1916. 

120 Dados obtidos no Arquivo e Acervo técnico do CREA-RJ, através da Arquiteta Cynthia Attié, 
Gerente de Registro e Acervo Técnico do CREA-RJ, colocar a data. 
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Figura 16: Registro de obtenção de habilitação como Engenheira-Arquiteta, conferido a Déa 
Torres Paranhos. Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Diploma de Engenheiro-arquiteto. Universidade do Rio de Janeiro. Escola Nacional  
de Belas Artes. República dos Estados Unidos do Brasil. Em nome do governo da 
República dos Estados Unidos do Brasil, o Diretor da Escola Nacional de Belas 
Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, confere o título de Engenheiro arquiteto a 
senhora Déa Torres Paranhos, filha de Alfredo de Mattos Paranhos e de D. Olga 
Torres de Paranhos, nascida em 5 de março de 1915, no Distrito Federal, por ter 
completado o curso especial de Arquitetura, de conformidade com o art. 193 do 
Regulamento anexo ao Decreto no. 11749, de 13 de outubro de 1915. E, para que 
goze dos direitos e prerrogativas inerentes à sua profissão mandou passar o presente 
diploma de engenheiro-arquiteto, assinado pelo Reitor da Universidade, pelo Diretor  
da Escola, pelo Secretário e pelo Titulado. Escola Nacional de Bel as Artes, da 
Universidade do Rio de Janeiro aos 22 de dezembro de 1934. (assignados) Raul 
Leitão da Cunha, Reitor; Archimedes Memoria, Diretor; Nelson Henrique Baptista,  

Secretário, e Déa Torres Paranhos, titulada.  (transcrição do texto da Figura 16). 

 

Ainda no ano de 1934, gradua-se Helena Mayerhofer, que ingressou na turma 

de 1928, como a décima primeira mulher a concluir o curso especial de Arquitetura. 

Alguns anos mais tarde, Helena torna-se professora da própria Universidade.  
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Figura 17: Registro de obtenção de habilitação como Engenheira-Arquiteta, conferido a 
Helena Mayerhofer. Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

 

Diploma de Engenheiro-arquiteto. Universidade do Rio de Janeiro. Escola Nacional  
de Belas Artes. República dos Estados Unidos do Brasil. Em nome do governo da 
República dos Estados Unidos do Brasil, o Diretor da Escola Nacional de Belas 
Artes, da Universidade do Rio de Janeiro, confere o título de Engenheiro arquiteto ao 
senhor, digo a senhora Helena Mayerhofer, filha de Alfredo de João Mayerhofer e de  
D. Ritta Mayerhofer, nascida em 23 de  dezembro de 1911, no Distrito Federal, por  
ter completado o curso especial de  Arquitetura, de conformidade com o art. 193 do 
Regulamento anexo ao Decreto no. 11749, de 13 de outubro de 1915. E, para que 
goze dos direitos e prerrogativas inerentes à sua profissão mandou passar o presente 
diploma de engenheiro-arquiteto, assinado pelo reitor digo Reitor da Universidade, 
pelo Diretor da Escola, pelo Secretário e pelo Titulado. Escola Nacion al de Belas  
Artes, da Universidade do Rio de Janeiro aos 6 de dezembro de 1934. (assignados) 
Raul Leitão da Cunha, Reitor; Archimedes Memoria, Diretor; Nelson Henrique 

Baptista, Secretário, e  Déa Torres Paranhos, titulada.  (transcrição do texto da 
Figura 17). 

 

Com base nos dados obtidos através de pesquisa nos livros de matrícula e de 

formatura, assim como nos dados obtidos no CREA-RJ, foi elaborada a tabela geral, 

com o nome das primeiras doze mulheres formadas pela ENBA: 
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Contudo, não é somente o CREA que existe como órgão regulamentador e 

protetor da profissão. Em 1924, Instituto Brasileiro de Architectos e a Sociedade 

Central de Architectos, fundem-se dando origem ao Instituto Central de Architectos, 

atual Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), mas também não existia nenhuma 

obrigatoriedade de filiação121.  Portanto, a primeira mulher a se cadastrar no IAB foi 

apenas em 1944122, onze anos após o Decreto de obrigatoriedade de registro no 

CREA. Ainda estudando os registros do CREA, apenas 50 mulheres arquitetas foram 

registradas no período de 1934 a 1954. Ao ampliarmos para outras habilitações, 

como: arquitetas, arquitetas-urbanistas, arquitetas-engenheiras de segurança do 

trabalho, engenheiras-arquitetas, engenheiras arquitetas urbanistas, engenheiras 

civis-urbanistas, técnicas de edificação arquitetas e urbanistas, e urbanistas, o 

número de mulheres registradas no CREA aumenta apenas para 53123. 

Com base nesses estudos é possível observar, que mesmo timidamente, o 

número de mulheres que ingressaram na vida acadêmica foi aumentando. No 

entanto, de acordo com as obras publicadas em livros e periódicos, em relação aos 

seus colegas homens, adquirem menor visibilidade e reconhecimento no âmbito 

profissional.  Os estudos sobre a presença e atuação da mulher na arquitetura 

começaram a aparecer com alguma frequência nos periódicos especializados a partir 

da década de 1970 (LIMA, 1999, p. 8)124, o que coincide com o aflorar dos 

movimentos feministas no país, iniciados também nessa década (SARTI, 1988, p. 38) 

125. 

 

 

                                                 
121 Informações retiradas do site do IAB (http://www.iab.org.br/) em fevereiro de 2013. 

122 Dados obtidos no Acervo técnico do IABRJ.  

123 Dados obtidos no Arquivo e Acervo técnico do CREA-RJ, através da Arquiteta Cynthia Attié, 
Gerente de Registro e Acervo Técnico do CREA-RJ. 

124 LIMA, 1999, ibidem. 

125 SARTI, Cynthia. Feminismo no Brasil: Uma trajetória particular.  Fundação Carlos Chagas. Cad. Pesq., 
São Paulo (64): 38-47, fev. 1988. 
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CAPÍTULO III – ATUAÇÃO PROFISSIONAL FEMININA 

 

Após o estudo sobre a evolução do papel social exercido pela mulher no início 

do século XX e sobre o ensino de arquitetura no Rio de Janeiro, e dos estudos 

realizados sobre as mulheres que obtiveram a habilitação em Arquitetura, a fim de 

entender a atuação profissional feminina foram escolhidas três mulheres que tiveram 

um papel significativo na história da arquitetura. 

A primeira, Carmen Portinho, na realidade não é arquiteta. Carmen é uma 

engenheira que esteve profundamente envolvida nos movimentos sociais femininos, 

e a sua atuação profissional foi voltada para o serviço público e, além de abranger a 

engenharia, foi de fundamental importância para a arquitetura de habitação social e 

no urbanismo. 

A segunda mulher escolhida foi Déa Paranhos, a primeira mulher registrada 

como arquiteta no CREA-RJ, aparecendo inclusive na revista comemorativa pelos 75 

anos da instituição como uma das primeiras mulheres a obter registro profissional . 

Déa também trabalhou no serviço público, onde teve a oportunidade de trabalhar ao 

lado de Carmen e Affonso Eduardo Reidy. Déa e Carmen foram as primeiras 

mulheres a cursar a especialização de Urbanismo na Universidade do Distrito 

Federal. 

E por fim, Lina Bo Bardi, que mesmo atuando na arquitetura principalmente 

no período Pós-Segunda Guerra Mundial, e sendo estrangeira, com uma diferente 

história de vida, trazendo a visão da mulher europeia sobrevivente de uma guerra, 

obtém uma notoriedade equivalente à dos arquitetos da época. Lina atuou 

especialmente na área de arquitetura e restauração ligadas a cultura, sendo inclusive 

convidada para a elaboração de projetos. Sua carreira é bastante documentada e até 

hoje, ela é considerada uma referência para obras de arquitetura e restauro. 
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3.1. CARMEN VELASCO PORTINHO 
 

Carmen Velasco Portinho também teve um importante papel na militância 

feminista, nasceu na cidade de Corumbá no Mato Grosso, em 26 de janeiro de 1903, 

mudou-se com seus pais para o Rio de Janeiro ainda muito jovem, com apenas 4 

anos126. Fato ainda pouco explorado é que em 1920, com 17 anos, Carmen passou na 

seleção para a Escola de Belas Artes, sendo colega de classe de Attílio Corrêa Lima, 

estudando belas artes enquanto completava os exames preparatórios para 

engenharia127.  

Transcrição da lista de alunos matriculados na turma de 1920128: 

Turma de 1920 

 

1 – Emerson Fernandes Souza 

2 – Carmen Velasco Portinho 

3 – Alcebiades de Noronha Miranda 

4 – Paulo Sampaio Ferraz 

5 – Carlos Del Negro 

6 – Mario de Caudia 

7 – Amadeu Felizola Zucarino 

8 – Lauro Martins Ferreira 

9 – Antonio Benjamim Taques Horta 

10 – Alfredo Galvão 

11 – Maria Alice Uzeda Moreira 

12 – Ricardo de Almeida Pernambuco 

13 – Humberto Nobre Mendes 

14 – Paulo Candiota 

15 – Attílio Corrêa Lima 

16 – Francisco Bayardo de Barros Horta Barbosa  

17 – Alceu P. de Castilho Barbosa 

18 – Luiz Hemeterio dos Santos 

19 – Zélia Rodrigues Barreto 

20 – Quirino Campofiorito 

21 – Alberto da Silva Rocha 

22 – Pandorita França 

23 – Paschoalino Gatti  

24 – Ary Rey 

25 – Irinêo Silveira 

26 – Justino Ferreira de Mello 

 

Carmen dizia desejar uma carreira que lhe permitisse independência 

econômica, coisa que a Escola de Belas Artes não lhe proporcionaria de imediato, e 

naquela época todos que se formavam em engenharia obtinham emprego.  

                                                 
126 Informações retiradas da biografia disponível no site: 
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/CarmVPor.html 

127 De acordo com os livros de matrículas disponíveis nos Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 

128 Em destaque, as mulheres matriculadas na turma de 1920. 
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Minha mãe era boliviana, meu pai era riograndense do sul, vinha de uma família de 

caudilhos, dos federalistas. Então meu pai se exilou no Mato Grosso em Corumbá. A 

turma do meu pai era toda de lutadores. A turma da minha mãe não. Meu avô por  

parte de mãe era um poeta colombiano que tinha lutado pela independência de Cuba, 

na guerra de Cuba. Era uma gente muito ligada à poesia e meu avô era poeta 

(Carmen Portinho, 1995) 129. 

 

Figura 18: Carmen Portinho, sem data. 

Fonte: MAGALHAES, 2005. 

                                                 
129 Carmen Portinho em entrevista no documentário: Lembranças do Futuro: Modernismo e Habitação 
Social de Ana Maria Magalhães lançado em 2005. A entrevista foi filmada no ano de 1995, no entanto o 
documentário só foi lançado dez anos depois.  
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Carmen foi bastante apoiada por sua família na escolha de sua profissão, algo 

bastante incomum para a época, onde o comum era a influência familiar sobre o 

futuro de suas filhas130.   

Ainda como estudante, começou a lecionar no Colégio Pedro II, sendo então 

protagonista de um verdadeiro escândalo: uma mulher lecionando em um internato 

masculino! Apesar da tentativa de intervenção do ministro da justiça, contra a sua 

nomeação para o colégio, permaneceu como professora por três anos, saindo do 

colégio apenas quando resolveu pedir demissão para dedicar-se ao serviço público131.  

Graduou-se na turma de 1925132, aos 22 anos, sendo a terceira mulher a se 

formar engenheira civil na Escola Politécnica da antiga Universidade do Brasil.  

Enfim, eu tinha oito irmãos, comigo eram nove, meu pai tinha morrido e  eu  

precisava ter a minha vida garantida, então escolhi entrar para a prefeitura como 

praticante técnica contratada onde fiz toda a carreira (Carmen Portinho, 1995) 133.  

 

Antes de Carmen, formaram-se as engenheiras Maria Ester Corrêa Ramalho e 

Edwiges Becker, ambas trabalharam no serviço público, na prefeitura do Distrito 

Federal. Maria Ester na Diretoria de Viação e Obras e, Edwiges na Diretoria de Portos 

de Mar134.  

Durante a sua colação de grau, em abril de 1926, o então prefeito Alaor Prata, 

que havia sido convidado como paraninfo da turma, ao entregar o diploma a 

Carmen, anuncia a sua nomeação como engenheira-auxiliar para a prefeitura. Ela 

acreditava que, por ser a única mulher da turma, o prefeito decidiu por homenageá-

                                                 
130 Informações obtidas em entrevista concedida a Vera Rita da Costa para a Revista Ciência Hoje, 
publicada em 1995. 

(disponível em: http://www.canalciencia.ibict.br/notaveis/livros/carmen_portinho_22.html).  

131 Informações obtidas no Dicionário Histórico Brasileiro pós  1930.  2ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 
2001. 

132 COSTA, 1995, ibidem.  

133 MAGALHAES, 2005, ibidem.  

134 COSTA, 1995, ibidem. 
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la contratando-a para trabalhar na Diretoria de Obras e Viação. Seu pai havia 

morrido apenas três meses antes da formatura, como a filha mais velha e, portanto 

responsável por ajudar aos irmãos mais novos, aceitou o trabalho por ser estável e 

permitir que continuasse a lecionar no Colégio Pedro II. Vale ressaltar que Carmen 

era uma excelente aluna, na época o próprio corpo discente escolhia quem seriam os 

alunos bolsitas, e Carmen foi escolhida135. 

Sofreu preconceitos logo em seu primeiro dia de trabalho na prefeitura. O 

departamento era dirigido por um antigo engenheiro que, por não acreditar em sua 

capacidade, resolve testá-la fazendo-a subir no telhado para inspecionar a instalação 

de um pára-raios no topo do antigo edifício da prefeitura. Porém, para Carmen isso 

não era um problema, pois pertencia ao Centro Excursionista Brasileiro, e já havia 

escalado os morros do Rio de Janeiro136.  

Era muito amiga de Bertha Lutz e não só pertencia, como ajudava a liderar a 

organização criada pela amiga, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino137, 

que lutava pelo direito ao voto. Carmen defendia a emancipação da mulher, o direito 

a cidadania, ao voto, e ao reconhecimento profissional.  

Propunha que as mulheres não adotassem os nomes de seus maridos ao 

casarem, considerava uma atitude de independência. Casou-se com Gualter Adolpho 

Lutz, irmão mais novo de Bertha, e não adotou o seu nome138. Queria ser reconhecida 

pelo seu trabalho e por seu próprio nome, “queria fazer carreira  profissional e 

mostrar que a mulher é capaz” 139.   

No ano de 1929, novamente com Bertha Lutz, funda a União Universitária 

Feminina: 

                                                 
135 COSTA, 1995, ibidem. 

136 COSTA, 1995, ibidem. 

137 Bertha funda em 1919 a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que em 1922, troca de nome 
para Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.  

138 Carmen e Gualter não ficaram casados por muito tempo. (LOPES, 2006, ibidem). 

139 COSTA, 1995, ibidem. 
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Nas décadas de 20 e 30, eram poucas as mulheres que se formavam na universidade, 

mas esse número começava a aumentar. Então,  resolvemos fundar a União 

Universitária Feminina, para incentivar e ajudar as mulheres que se formavam. A 

associação foi fundada em 13 de  janeiro de 1929, na minha casa, e de seu início 

participou também a Bertha Lutz. Estavam presentes: Maria Ester Ramalho, Sylvia 

Vaccani, Natércia Silveira, Orminda Bastos, Luiza e Amélia Sapienza, além de 

outras mulheres que agora não me recordo o nome. Nós  tínhamos a seguinte  

estratégia: sempre que uma mulher passava no exame para a universidade – em  

medicina, direito, engenharia ou qualquer outra área – procurávamos por ela e lhe 

oferecíamos o “Chá das  calouras”, aliciando-a para a associação. Quando uma 

mulher se formava, oferecíamos o “Chá da vitoria”, íamos buscar as mulheres uma 

por uma, de modo que isso se tornou muito conhecido. Nós nos dedicávamos muito e 

o feminismo era para nós uma luta muito importante (Carmen Portinho, 1995)140.  

  

Trabalhava muito e não se conformava com o esquema de promoções vigente 

na prefeitura. Acreditava que estas dependiam de pistolão, e não queria ser 

promovida apenas por tempo de serviço prestado. Buscava o reconhecimento pelo 

seu trabalho e acreditava ser merecedora de valorização. Foi então direto ao 

presidente da República contar a sua história. Na época, o então presidente 

Washington Luís dava audiência pública toda segunda-feira. Conseguiu uma 

audiência e pediu julgamento do caso. Pouco depois foi promovida de praticante 

técnica à engenheira de segunda classe141.   

Começou a envolver-se com o urbanismo em 1932 quando, além de trabalhar 

na Divisão de Engenharia da prefeitura supervisionando obras na cidade, assume o a 

secretaria da Revista Municipal da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito 

Federal. Neste mesmo ano conhece Affonso Eduardo Reidy142, que começa a 

trabalhar na prefeitura, iniciando uma parceria de sucesso, tanto pessoal quanto 

profissional. 

                                                 
140 COSTA, 1995, ibidem. 

141 COSTA, 1995, ibidem. 

142 Reidy começa a trabalhar na Prefeitura do Distrito Federal no ano de 1932, com a matrícula de 
funcionário da prefeitura de número 924.  
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A Revista PDF, como passa a ser conhecida, torna-se o principal meio de 

divulgação do movimento moderno, foi possivelmente o primeiro periódico regular 

especializado em arquitetura e urbanismo modernos. Nesta época existia uma revista 

concorrente “A Casa”, mas suas publicações não eram voltadas para o modernismo. 

Carmen assume a direção da revista e passa a publicar textos de sua própria autoria, 

assim como artigos internacionais, projetos de arquitetura moderna nacional e 

internacional. Carmen passa a ser conhecida como “A Dama do Modernismo” 143. 

 

Figura 19: Capa do 1º exemplar da Revista Municipal de Engenharia ou Revista PDF, julho de 1932. 

Fonte: Site: http://obras.rio.rj.gov.br/rmen/rmehist.htm 

 

Em dezembro de 1933 é baixado o decreto que regulamenta as profissões de 

engenharia, arquitetura e agrimensor, juntamente com a criação do CREA. Carmen 

obtém o seu registro profissional em 06 de dezembro de 1934, como a segunda 

engenheira registrada no conselho.  

 

                                                 
143 MAGALHAES, 2005, ibidem. 
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Figura 20: Carteira Profissional de Carmen Portinho presente na Revista comemorativa de 75 anos do 
CREA-RJ 

Fonte: MESQUITA, 2009. 

 

 

Figura 21: Ata com o estatuto da Associação de Engenheiras e Arquitetas Brasileiras publicado no 
Diário Oficial da União em 28 de junho de 1937. 

Fonte: Revista da ABEA Nacional – Ano 1 no. 1, 2011. 
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No ano de 1937 funda a Associação Brasileiras de Engenheiras e Arquitetas – 

ABEA, cuja intenção principal era facilitar a entrada da mulher no mercado de 

trabalho144. E no ano seguinte termina a especialização de Urbanismo oferecida de 

Universidade do Distrito Federal. Essa primeira turma do curso era composta por 

oito alunos: Carmen Portinho, Déa Torres de Paranhos, Albino dos Santos, Dante 

Jorge Albuquerque, Ricardo José Antunes Júnior, Paulo de Camargo e Almeida, João 

Lourenço da Silva e Adhemar Marinho da Cunha145. Para obter o diploma de 

conclusão do curso era necessária a apresentação de um trabalho e Carmen 

desenvolve o “O anteprojeto para a futura capital do Brasil no Planalto Central” onde 

projeta a cidade de Planaltina, localizada onde hoje é o Planalto Central. O projeto é 

publicado na Revista PDF em 1939146. 

O urbanista contempla as quatro funções da cidade: habitar, trabalhar, cultivar o 

corpo e o espírito, e circular; articulando relações entre geral e particular, tradição e  

novo, modernismo e realidade, arquitetura e paisagem147. 

 

Apesar da mudança da capital do país estar prevista desde a Primeira 

Constituição Republicana de 1891, o projeto de Carmen é precursor, mesmo sendo 

um trabalho exclusivamente acadêmico, pois foi o primeiro projeto de uma cidade 

inteiramente moderna para a capital do país, vinte anos antes da proposta de Lucio 

Costa, vencedora do concurso para o projeto de Brasília148.   

Estabelecido os critérios para a sua localização, o anteprojeto propõe uma 

cidade linear, “projetada segundo um imenso parque”, sentido que Lúcio 

retomará quase vinte anos depois, em Brasília. Setorizada em faixas 

                                                 
144 COSTA, 1995, ibidem. 

145 Informações obtidas de acordo com a nota no Jornal “O Imparcial” - Anno IV - Rio de Janeiro - 
Domingo, 7 de agosto de 1938 – Número 982, obtida no site da Biblioteca Nacional, Hemeroteca 
Digital Brasileira, em 10 de fevereiro de 2013. 

146 CAIXETA, M. M. P. Eline. Brasília: a cidade dos desejos. Reflexões acerca das cidades projetadas por 
Carmen Portinho e Lúcio Costa.  Revista Visualidades – Revista do Programa de Mestrado em Cultura 
Visual – FAV/UFG, 2006. 

147 Citação de Ana Maria Magalhães em seu documentário: Lembranças do Futuro: Urbanismo e 
Arquitetura, de 2005. 

148 CAIXETA, 2006, ibidem.  
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definidas segundo usos e densidades diferenciadas (zona habitacional,  

centro de negócios, centro cívico, centro cultural, zona verde, zona de 

transporte, setor de hotéis e embaixadas e zona industrial), sua cidade 

possui um sistema viário hierarquizado composto por auto-estradas 

elevadas. A urbanista cria um sistema de superquadras de 700m por 200m 

para a zona residencial; divide a cidade em vários centros – centro de  

negócios, centro cívico, centro cultural –  tratando-os segundo suas 

características especificas; propõe um centro de negócios monumental no 

coração da cidade; propõe uma zona industrial em local apropriado,  

segundo os ventos dominantes, e faz um estudo detalhado do sistema de  

circulação, de transporte, de esgotos sanitários e pluviais. (...) A intenção do 

plano de Carmen era projetar uma cidade como “um imenso parque” onde a 

habitação representasse seu elemento primordial e os demais serviços –  

trabalho e lazer – fossem dispostos a evitar trajetos desnecessários. (...) Na 

concepção do proje to de Carmen a autopista elevada foi  igualmente tratada 

como elemento de destaque, configurando-se como a espinha dorsal  do 

projeto149.  

 

 

Figura 22: Plantas: Parques e recreio, setor residencial, e elemento do centro comercial e Avenida 
Passeio. Carmen Portinho: “A Futura Capital do Brasil no Planalto Central”, 1939. 

Fonte: CAIXETA, 2006. 

 

                                                 
149 NASCIMENTO, B. Flávia de. Carmen Portinho e o habitar moderno: Teoria e trajetória de uma urbanista. 
R.B. Estudos Urbanos e Regionais V. 9, N. 1 – maio 2007, p. 69 -82. 
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Figura 23: Centro de negócios: arranha-céus de 150m de altura, com 40 andares, dispostos em quadras 
de 400x400m. Carmen Portinho: “A Futura Capital do Brasil no Planalto Central” , 1939. 

Fonte: CAIXETA, 2006. 

 

Seus trabalhos com urbanismo estavam apenas começando. Em 1941, é 

nomeada vice-presidente do 1º Congresso Brasileiro de Urbanismo, onde foram 

discutidos os mais diversos problemas enfrentados pelas cidades150.  

 Próximo ao final da Guerra, no ano de 1944, Carmen é selecionada em um 

programa de bolsas de estudo do Conselho Britânico e consegue um estágio para 

trabalhar junto as equipes de recuperação e remodelação das cidades inglesas151.    

Eu fui à Inglaterra, no final da Segunda Guerra e l á assisti e acompanhei a 

construção de varias unidades de habitação, que é o caso do Pedregulho. E habitações  

temporárias que eles faziam para receber os soldados que vinham da guerra. Aprendi 

então o conceito de unidade de habitação. E quando eu voltei ao Brasil, eu lembrei 

aos administradores da prefeitura, onde eu trabalhava, a necessidade de se pensar na 

habitação popular (Carmen Portinho, 1995) 152. 

                                                 
150 NASCIMENTO, 2007, ibidem. 

151 NASCIMENTO, 2007, ibidem. 

152 MAGALHÃES, 2005, ibidem.  
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Ainda na Inglaterra, é convidada como palestrante pelo grupo MARS –  

Modern Architectural Reasearch – o braço inglês do CIAM153; onde fala sobre 

arquitetura brasileira com a apresentação de slides de fotos da arquitetura moderna 

brasileira154. 

 

Figura 24: Carmen e Le Corbusier, 1961. 

Fonte: MAGALHÃES, 2005. 

                                                 
153 CIAM – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. O CIAM constituiu uma organização, 
assim como uma série de eventos organizados pelos principais arquitetos da arquitetura moderna 
internacional como intuito de criar um fórum de constante debate sobre os mais diversos temas de 
arquitetura e urbanismo. Foi fundado em 1928 na Suíça, como um grupo de 28 arquitetos liderados 
por Le Corbusier, Hélène de Mandrot e Sigfried Giedion. Teve como principal produto a “Carta de 
Atenas” em 1933, que foi um conjunto com cento e onze proposições, abordando a cidade enquanto 

organização funcional: habitação, lazer, trabalho, circulação e patrimônio histórico.  (MAYUMI, Lia. A 
cidade antiga nos CIAM, 1950-59. 6º Seminário DOCOMOMO Brasil, Niterói, 2005.)  

154 NASCIMENTO, 2007, ibidem. 
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 De volta ao Brasil, em 1945, dá início aos estudos sobre habitação popular. 

Escreve uma série de artigos intitulados “Habitação Popular” publicados no jornal 

Correio da Manhã. Além do texto entusiasmado, desenvolve as regras 

regulamentadoras para um programa de habitação popular, assim como o modelo de 

mínimo de habitação para uma vida digna. Considerava que o governo deveria, 

através do programa, garantir a vida em sociedade compartilhando serviços básicos, 

lazer e transporte, o que ajudaria a elevar a condição intelectual da população de 

baixa renda155.  

 Neste mesmo ano, é criado o Departamento de Habitação Popular da 

prefeitura do Distrito Federal – DHP, e Carmen assume a sua direção, permanecendo 

a sua frente por treze anos. Como diretora do departamento, possuía a liberdade de 

escolha do arquiteto que iria desenvolver os projetos, e escolhe Reidy156, que na 

época era chefe do Departamento de Urbanismo da Prefeitura.  

Juntos desenvolvem o conceito de unidade de vizinhança e são desenvolvidos 

os projetos para o Conjunto Habitacional Mendes de Morais – o Pedregulho (1947 – 

1958), em Benfica; o Conjunto Residencial Marquês de São Vicente (1952 – 1967), na 

Gávea. Reidy ficou responsável pelos projetos, enquanto Carmen comandava as 

obras. Ela foi ainda responsável pela viabilidade técnica e financeira dos conjuntos. 

 

                                                 
155 NASCIMENTO, 2007, ibidem. 

156 Informações obtidas através da entrevista à engenheira Berta Leitchic publicada no livro Capítulos 
da memória do urbanismo carioca: depoimentos ao CPDOC/FGV, organizado por Américo Freire e Lúcia 
Lippi Oliveira, Rio de Janeiro: Folha Seca, 2002.  
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Figura 25: Conjunto Residencial Pedregulho. 

Fonte: Affonso Eduardo Reidy, 1995. 

 

Nós tínhamos que começar fazendo apenas para os funcionários da prefeitura que 

moravam às vezes quilômetros e quilômetros de distancia do trabalho, quando um 

dos conceitos do Le Corbusier que pretendíamos seguir era o trabalho próximo à 

habitação, e com isso resolvia diretamente o problema do transporte. Nós 

trabalhávamos com duas, três assistentes sociais que visitavam os operários e  os  

funcionários de baixa renda daquele bairro, de modo que não tinha essa história de  

pistolão, que vinha um parlamentar ou um pistolado querer botar no Pedregulho 

para morar um sujeito que trabalhava em Bangu, porque isso fugia do nosso critério. 

Verificou-se que ninguém tinha aquela percentagem no seu ordenado que permitisse 

a compra da habitação, então nós tínhamos que optar pelo aluguel, e como eles eram 

funcionários do estado, o aluguel já era automaticamente descontado no seu  

ordenado. Não se especulava. A prefeitura não ia tirar lucro com isso. Como ele era 

um bem próprio municipal, quando precisava de uma obra a prefeitura ia lá e fazi a,  

quer dizer, aquilo nunca caia ou se transformava em uma favela. (...) A escola é  

considerada como centro do qual gira toda aquela população, porque a mãe  quando 

manda o filho para a escola, tem que ter a escol a perto da sua habitação. Isso é um 
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princípio indispensável, evita o transporte da cri ança, evita o deslocamento dos pai s  

(Carmen Portinho, 1995) 157.   

  

Para Carmen, era importantíssimo que os conjuntos permanecessem como 

bens do governo, que os apartamentos não fossem vendidos, sendo então pago por 

eles uma espécie de aluguel social. Dessa forma a prefeitura mantinha a propriedade 

e impedia a sua degradação, era também uma forma de controlar os moradores e 

preservar o conjunto158. Um fato interessante, é que dentro do conjunto existe uma 

rua chamada: Rua Dra. Carmen Velasco Portinho159. 

 Quando Carlos Lacerda assume a prefeitura, por não concordar com as suas 

orientações, Carmen aposenta-se do serviço público, assumindo então a obra de 

construção do Museu de Arte Moderna – MAM, também projeto de Reidy. Carmen 

não apenas comanda a sua obra, como é convidada a assumir a sua diretoria. 

Trabalhou como diretora executiva adjunta do MAM por quinze anos.  

                                                 
157 MAGALHÃES, 2005, ibidem. 

158 BONDUKI, Nabil. Origens da habitação soci al no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão 
da casa própria. Edição Liberdade, FAPESP, São Paulo, 1998. 

159 MAGALHÃES, 2005, ibidem. 



110 
 

 

Figura 26: Carmen com Juscelino Kubitschek em visita ao MAM. 

Fonte: MAGALHÃES, 2005. 

 

Figura 27: Carmen em frente ao MAM, sem data. 

Fonte: MAGALHÃES, 2005. 
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  Carmen mantinha frequente correspondências com diversas pessoas de 

prestigio, incluindo arquitetos internacionais, engenheiros, artistas, etc. Entre eles 

estava Max Bill, importante engenheiro, pintor, escultor e crítico de arquitetura 

internacional. Bill dirigia a Escola de Ülme, escola herdeira da Bauhaus, e ao visitar o 

MAM mostra a Carmen e Reidy fotografias do projeto da Escola, Carmen sugere a 

idéia de uma escola semelhante no Brasil e Reidy inclui no projeto do bloco escola as 

instalações necessárias160. Após sua construção, Carmen é convidada para dirigir à 

recém-fundada Escola de Desenho Industrial - ESDI, localizada no bloco escola do 

MAM. 

O arquiteto em geral, ele se preocupa com o homem, quer dizer, o que vai ocupar 

utilizar o seu projeto, e daí a conseqüência da função ser necessária e indispensável. 

Ele não pode também deixar de lado a parte da forma, ele tem que pensar na form a 

que vai dar ao edifício. E uma arquitetura, o museu, por exemplo, é uma obra de arte, 

e outros projetos dele (Reidy) são uma obra de ar te. Em arquitetura é preciso sentir, 

ter sensibilidade, se emocionar para poder projetar (Carmen Portinho, 1995) 161. 

 

 Permaneceu à frente da ESDI por mais de vinte anos, concluindo sua ultima 

gestão no ano de 1988, quando a ESDI deixou de ser subordinada ao Governo do 

Estado para fazer parte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. Carmen 

teve um papel político muito importante na ESDI protegendo os alunos na época da 

ditadura. Ao sair, foi convidada para trabalhar como assessora no Centro de 

Tecnologia e Ciência da própria UERJ, onde permaneceu até quase o fim da vida162. 

 Por já ter sido casada não pode se casar formalmente com Affonso Eduardo  

Reidy. Carmen faleceu aos 98 anos, ainda em plena atividade, no dia 25 de julho de 

2001. Contribuiu de forma significativa para as lutas femininas, para a arquitetura e o 

urbanismo.  

 

                                                 
160 MAGALHÃES, 2005, ibidem. 

161 MAGALHÃES, 2005, ibidem. 

162 COSTA, 1995, ibidem. 
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3.2. DÉA TORRES DE PARANHOS163 
 

Déa Torres de Paranhos, filha de Alfredo de Mattos Paranhos e Olga Torres de 

Paranhos, nasceu em 05 de março de 1915. Aos quinze anos, em 1930, ingressou na 

Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro, no curso especial 

de Arquitetura, mesma turma de Oscar Niemeyer, uma turma com um total de 137 

alunos, onde apenas 15 eram mulheres.  

Acredita-se que Déa tenha escolhido entrar para a Universidade para não 

apenas ter uma profissão como para ser uma pessoa independente. Por escolha 

própria ou por influência familiar, fato é que sua família teve uma grande 

participação mesmo que em forma de apoio, pois naquela época poucas eram as 

mulheres a frequentar o ambiente universitário, ainda mais tão jovem. Era incomum 

inclusive, que mulheres terminassem o ginásio, os estudos eram destinados somente 

a pessoas que fossem ter carreira profissional, e a grande maioria das mulheres era 

educada para ser dona de casa.  

Graduou-se Engenheira-Arquiteta em 1934, com apenas dezenove anos. Um 

fato extremamente curioso é que diversos livros e artigos sobre arquitetura apontam 

Affonso Eduardo Reidy como paraninfo da turma164. Contudo, de acordo com o 

álbum de formatura da turma de 1934, turma onde se formaram Oscar Niemeyer e 

Déa Torres de Paranhos, mostra Affonso Eduardo Reidy como um homenageado. O 

verdadeiro paraninfo foi Edison Junqueira Passos, um engenheiro e professor da 

Universidade do Brasil (que depois se tornou UFRJ). Edison foi autor de livros e 

ganhador da medalha de mérito do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – em 1958. 

                                                 
163 Esse tópico é baseado principalmente nas informações obtidas através de entrevista realizada com 
Carlos Fernando Andrade, arquiteto e Doutor em Urbanismo, sobrinho de Déa Torres de Paranhos, 
realizada em 17 de setembro de 2012. 

164 Este é o caso, por exemplo, do livro: Affonso Eduardo Reidy. Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro/Solar Grandjean de  Montigny, Editora Index Promoções Culturais, Rio de Janeiro,  
1985. 
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Transcrição da lista de alunos matriculados na turma de 1930, em destaque as 

15 mulheres inscritas na turma, em vermelho o nome e posição da Déa: 

Turma de 1930 

 

1 – Armando Stamile 

2 – Alice Alves Nunes 

3 – Alexandre de Paula Martins Júnior 

4 – Ary Garcia Rosa 

5 – Aristarco Munhos Moreira 

6 – Alberto Raphael Matera 

7 – Aureliano Augusto Figueira 

8 – Agenor Marcondes Torres de Queiroz 

9 – Ary dos Santos Miranda 

10 – Carlos Machado Bittencourt 

11 – Joaquim Catunda Irineu de Araújo 

12 – Luiz Mario de Sá Freire Sobrinho 

13 – Flávio Léo de Azevedo Silveira 

14 – Helio Lage Uchôa Cavalcanti 

15 – Carlos Herculano Inglez de Souza 

16 – Déa Torres de Paranhos 

17 – Geraldo Paulo Cotta 

18 – Fernando Geraldo S. Britto 

19 – Sylvio Aldighieri 

20 – Murillo Pimentel de Andrade 

21 – Oldemar Repetto da Silveira e Silva 

22 – Syria Almada 

23 – Manoel Messias Cavalcanti de Gusmão 

24 – Paulo Motta e Albuquerque 

25 – Luiz Manoel Villela 

26 – Milton da Gama e Silva 

27 – Ivo Pugnaloni 

28 – Carlos Frederico Ferreira 

29 – Carlos Alberto Ferreira Braga 

30 – Ary Fagundes 

31 – João Cavalcanti de Bastos Mello 

32 – Miguel de Oliveira Ribeiro da Silva 

33 – José Philomeno Ferreira Gomes Filho 

34 – Alexandre de Paula Martins Júnior 

35 – Walter Moacyr Gonçalves 

36 – Hugo de Albuquerque Antunes 

37 – Sydney Martins Gomes dos Santos 

38 – Paulo Dacorso Filho 

39 – Mario de Faria Zambrano 

40 – Rubens do Amaral Portella 

41 – Edwaldo Moreira de Vasconcellos 

42 – Frederico Mario Monteiro de Barros 

43 – Nicodemus Corrêa Santos 

44 – Nelson Geraldo Esteves 

45 – Francisco Treska Júnior 

46 – Emilio Français Filho 

47 – Paulo de Guaraná Guia 

48 – Fernando Cesar Diaogo 

49 – Ary Garcia Rosa 

50 – Christovam Colombo Faustino da Silva 

51 – Dary Menezes da Rocha 

52 – José Maria Caúla e Silva 

53 – Oswaldo Pinho Magalhães  

54 – Paulo de Carvalho Cruz 

55 – Aureliano Augusto Figueira 

56 – Italo Braile França 

57 – Roberto Oscar de Barros Cavalcanti 

58 – Carlos Carvalhaes Monteiro 

59 – José Candido da Camara Ortegal 

60 - Levi Lisbôa Autran 

61 – José Arthur Fontes Ferreira 

62 – Argemiro Freire Gameiro 

63 – Octavio Sampaio Fernandes 

64 – Jurandyr do Amaral Campos 

65 – Yvonne Barbáre 

66 – Conceição Sieiro 

67 – Jayme Torres de Faria Rocha 

68 – Benedicto Alves do Nascimento Filho 
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69 – José Eduardo da Cunha Bahiana 

70 – Walter de Souza e Almeida 

71 – Aristarco Munhoz Moreira 

72 – Raphael Ferrão Teixeira 

73 – Luiz Paulo de Oliveira Flores 

74 – Murillo Vasconcellos de Souza Carvalho 

75 – Adhemar Luiz Pereira 

76 – Alberto Raphael Matera 

77 – Alice Alves Nunes 

78 – Aroldo M. Santos Costa 

79 – Antonio Candido de Azambuja 

80 – Arlindo Pinto de Oliveira 

81 – Amarilio Nevares de Souza 

82 – Octacilio Elydio da Silveira 

83 – Oscar Niemeyer Soares Filho 

84 – Idio da Silva 

85 – Pedro Mario Pessôa 

86 – Mario Cesar Rodrigues Pereira 

87 – Jurandyr Marcos Amarantes 

88 – David Ballastero 

89 – Claudia Goffi 

90 – Carlos Couto de Araujo 

91 – Clarice Pires Ferrão 

92 – Aristotelina Pires Ferrão 

93 – Orlando Pereira da Silva 

94 – Américo Leonides Barbosa de Oliveira 

95 – José Augusto de Magalhães 

96 – Luiz Pellegrino 

97 – Fernando Betim Paes Leme 

98 – Antonio de Andrade Costa 

99 – Oswaldo Rodrigues Pereira 

100 – Mario Cussen Saldanha da Gama 

101 – Maria de Lourdes Balthazar da Silveira 

102 – Milton Doria Baptista 

 

103 – José Villas Bouçada Júnior 

104 – João de Souza 

105 – Luiz Cordeiro de Castro Filho 

106 – Heitor Augusto Fernandes 

107 – Haroldo Lisbôa da Cunha 

108 – Flavio Guimarães Barbosa 

109 – Edilberto da Costa Amaral 

110 – Esio Eloy Beffa 

111 – Dora Cardoso Del Vecchio 

112 – Edmir de Mello 

113 – Nelson Faria 

114 – Domingos de Paula Aguiar 

115 – Diogo de Figueiredo Moreira Júnior 

116 – Herminio de Andrade Silva 

117 – Brenno de Andrade 

118 – Francisco Sertório de Menezes 

119 – Alceu Gonçalves de Pinho 

120 – Marcio Lemos de Azevedo 

121 – Oswaldo Queiroz Antunes 

122 – Oswaldo Machado Vieira 

123 – Maria Mercedes Mendes Teixeira 

124 – Mercedes Gross 

125 – Mario de Queiroz Rodrigues 

126 – Geraldo Oscar Domingues Machado 

127 – Alberto Bellosta Moreira 

128 – Augusto Teixeira 

129 – Frediano Rejjane do Amaral 

130 – Narciso Augusto Pinto de Miranda 

131 – Antonio Brant Ribeiro 

132 – Roberto Burle Marx 

133 – Eugenio Gonçalves F. Couto 

134 – Achilles Oneto 

135 – Arlindo Milagres Mascarenhas 

136 – Olga Menezes 

137 – Renato Viriato de Miranda Carvalho 

Fonte: Arquivos do Museu D. João VI EBA/UFRJ. 
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Formatura, turma de 1934, em destaque o nome da Déa: 

ENBA – URJ – 1934 

Engenheiros Architectos de 1934 

 

Raul Leitão da Cunha – Reitor 

Archimedes Memoria – Director 

Edison Junqueira Passos – Paranympho 

A. Morales de Los Rios Filho - Homenagem 

Affonso Eduardo Reidy – Homenagem 

 

1 – Alexandre de Paula Martins Jr. 

2 – Arlindo Milagres Mascarenhas 

3 – Ary Fagundes 

4 – Armando Stamile 

5 – Amarilio Nevares de Souza 

6 – Antonio Arantes Monteiro 

7 – Adalberto de Oliveira 

8 – Antonio Eduardo Canale 

9 – Antonio Carlos de Souza Salazar  

10 – Antonio de Andrade Costa 

11 – Augusto Teixeira 

12 – Adaucto Castello Branco Vieira 

13 – Carlos Carvalhaes Monteiro 

14 – Carlos Machado Bitencourt 

15 – Christovam Colombo Faustino da Silva 

16 – Déa Torres de Paranhos 

17 – Domingos de Paula Aguiar 

18 – Edwaldo Moreira de Vasconcellos  

19 – Emilio François Filho 

20 – Frederico Mario Monteiro de Barros 

21 – Flávio Guimarães Barbosa 

22 – Fernando Cezar Diogo 

23 – Flavio Léo Azeredo da Silveira 

24 – Francisco Tréska Jr. 

25 – Herminio de Andrade e Silva 

26 – Henrique Canongia 

27 – Horacy L. de Assis Silva 

28 – Italo Braile França 

29 – João de Souza 

30 – José Ortegal 

31 – José Augusto de Magalhães 

32 – José Arthur Fontes Ferreira 

33 – Luiz Mario de Sá Freire Sobrinho 

34 – Levi Lisbôa Autran 

35 – Luiz Paulo de Oliveira Flores 

36 – Mario de Faria Zambrano 

37 – Miguel de Oliveira Ribeiro 

38 – Miguel Abrahão 

39 – Mario Sguizzard  

40 – Manoel Messias Cavalcante de Gusmão 

41 – Oscar Niemeyer Soares Filho 

42 – Plinio R. Scatamacchia 

43 – Pedro Mario Pessôa 

44 – Paulo Motta E Albuquerque 

45 – Rubens do Amaral Portella 

46 – Rubem de Luna Dias 

47 – Silvio Aldiguiére 

48 – Walter Moacyr Gonçalves 

 

Fonte: Álbum de Formatura da turma de Engenheiros-Arquitetos de 1934, disponível para consulta na 

Biblioteca da FAU/UFRJ. 
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Figura 28: Foto do Álbum de Formatura de Déa Torres de Paranhos. 

Fonte: Álbum de Formatura da turma de Engenheiros-Arquitetos de 1934, disponível para consulta na 
Biblioteca da FAU/UFRJ. 
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Figura 29: Foto do Álbum de Formatura de Oscar Niemeyer. 

Fonte: Álbum de Formatura da turma de Engenheiros-Arquitetos de 1934, disponível para consulta na 
Biblioteca da FAU/UFRJ. 
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Figura 30: Foto de Affonso Eduardo Reidy e Edison Junqueira Passos,  como homenageado e 
paraninfo, respectivamente, presentes no álbum de formatura da turma de Engenheiros-Arquitetos de 

1934. 

Fonte: Álbum de Formatura da turma de Engenheiros-Arquitetos de 1934, disponível para consulta na 
Biblioteca da FAU/UFRJ. 

 

Interessante observar que de uma turma com originalmente 137 alunos, onde 

15 eram mulheres, destes, formaram-se 48 arquitetos, sendo Déa a única mulher. 

Participou de um importante movimento social feminino, ainda como 

estudante, a União Universitária Feminina, que tinha como objetivo principal 

assessorar e apoiar mulheres em sua vida universitária e contava com um programa 

de bolsas de estudos. Essa União foi criada e desenvolvida por Bertha Lutz e Carmen 

Portinho.  
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Déa especializou-se em urbanismo, atuando profissionalmente no serviço 

público ao lado de Carmen e Reidy. Ingressou na Prefeitura do Distrito Federal e 

depois passou a trabalhar na SURSAN – Superintendência de Urbanização e 

Saneamento do Estado da Guanabara165.  

 

Figura 31: Déa em trabalho com colegas da Secretaria de Obras e Viação da Prefeitura do Distrito 
Federal. Sentado, Marcos Porto, em pé ao lado Affonso Eduardo Reidy, e atrás Déa Torres de 

Paranhos166. 

Fonte: Arquivo pessoal de Carlos Fernando Andrade. 

 

Ao notar o posicionamento das pessoas na foto, mesmo que Déa, a única 

mulher, não só da foto, mas provavelmente do setor, apareça no meio da imagem, 

                                                 
165 De acordo com os números de matrícula profissional na prefeitura, a matrícula da Déa é a de 
número 1017, não muito distante da matrícula do próprio Reidy que é 924. Reidy foi admitido na 
prefeitura no ano de 1932. O que demonstra que ela começou a trabalhar na prefeitura provavelmente 
logo após sua formatura.  

166 Essa mesma foto encontra-se no livro: BONDUKI, Nabil Georges (org.). Affonso Eduardo Reidy. 
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi e Editorial Blau, São Paulo e Lisboa, 2000.  
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mostra os homens em primeiro plano, e ela aparecendo recuada em relação a eles, 

quase que escondida e com pouca visão do que estaria sendo discutido , passando a 

impressão de que a composição das pessoas na foto foi montada tendo ela como 

figura central em segundo plano.  

Durante o seu trabalho na prefeitura, Carmen Portinho cria a revista PDF – 

Prefeitura do Distrito Federal, que depois muda de nome para Revista Municipal de 

Engenharia. Déa também participa dessa revista escrevendo junto a Carmen dois 

artigos: o primeiro para o Volume III no 5 da revista, em novembro de 1936, chamado 

Aerofotogrametria; e o segundo para o Volume IV no 2, em março de 1937, chamado 

Aerofotogrametria – Notas de aulas de Curso de Urbanismo da Universidade do Distrito 

Federal167. 

 

Figura 32: Déa Paranhos de roupa clara, Beata Vetori ao centro e, uma amiga , em viagem a Londres. 

Fonte: Arquivo pessoal de Carlos Fernando Andrade. 

 

                                                 
167 Dados obtidos em visita ao Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro – AGCRJ, localizado na Rua 
Amoroso Lima número 15 – Cidade Nova – Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 2013. 
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 No ano de 1937, Carmen Portinho reúne em sua casa, um grupo de onze 

mulheres, suas amigas e companheiras, e nesta reunião é fundada a Associação de 

Engenheiras e Arquitetas Brasileiras, que mais tarde passou a se chamar Associação 

Brasileira de Engenheiras e Arquitetas - ABEA. Déa estava entre essas mulheres 

pioneiras que tinham como objetivo reunir mulheres, engenheiras e arquitetas, para 

participar do desenvolvimento nacional, promovendo o intercambio de ideias, 

informações e contatos profissionais168. 

 

Figura 33: Lista de Presença da Fundação da ABEA, mostrando o nome de Déa Paranhos como uma 
de suas fundadoras. 

Fonte: Revista da ABEA Nacional – Ano 1 no. 1, 2011. 

                                                 
168 Artigo: Pioneirismo feminino: Foi ao longo do século XIX, e na primeira metade do XX, que as mulheres no 
Brasil venceram muitos desafios. In.  Revista da ABEA Nacional – Ano 1 no. 1, 2011. Texto sem o nome do 
autor. 
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Figura 34: Nota no Jornal “O Imparcial” - Anno IV - Rio de Janeiro - Domingo, 7 de agosto de 1938 – 
Número 982. 

Fonte: Site da Biblioteca Nacional, Hemeroteca Digital Brasileira, em 10 de fevereiro de 2013. 
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Participou do primeiro curso de Urbanismo, um curso de especialização com 

duração de três anos, oferecido pelo Instituto de Artes da Universidade do Distrito 

Federal, junto à Carmen e defendeu seu trabalho no ano de 1938. Elas eram muito 

amigas e inclusive moravam no mesmo prédio, no bairro do Leme.  

 

Figura 35: Página 46 da Revista comemorativa de 75 anos do CREA-RJ, onde aparece a Déa como a 
quinta mulher registrada no conselho.  

Fonte: MESQUITA, 2009. 

 

Déa se dizia a segunda arquiteta e, de acordo com os registros obtidos no 

CREA-RJ, ela consta como a primeira arquiteta registrada com o Número de 
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Registro: 1934100113, provavelmente esse número é relacionado com o ano de 

formatura (1934), em dez de junho de 1935. Consta também nos registros a data de 19 

de agosto de 1985, como a data de interrupção do seu registro profissional por não 

mais exercer a profissão. 

Os registros do CREA-RJ mostram ainda que Déa seria a terceira mulher 

Engenheira-Arquiteta, aparecendo atrás de Ruth Figueiredo R. da Luz e de Dulce 

Vianna de Andrade. Porém, de acordo com a Revista comemorativa dos 75 anos do 

CREA-RJ A invenção de um novo tempo, de 2009, Déa consta como a quinta mulher 

registrada, onde aparecem as Engenheiras Elza Pinho Osborne e Carmen Velasco 

Portinho como as primeiras mulheres a obter o registro profissional169. 

No ano de 1941, foi realizado de 20 a 27 de janeiro na cidade do Rio de Janeiro, 

o I° Congresso Brasileiro de Urbanismo, e Déa fez parte da comissão técnica da 

Terceira Comissão de Estudos do Congresso, com o nome de Aplicação e Execução: 

Plano Regulador e Regional - Financiamento das obras de urbanização. Essa 

comissão tinha como principal objetivo debater a confecção de planos reguladores e 

os seus procedimentos de execução, assim como a formação de fundos especiais para 

famílias em áreas de desapropriação, e a organização de assistência social dentro do 

plano urbanístico da cidade170. 

Os únicos registros obtidos em documentos oficiais foram as cópias dos 

Diários Oficiais da União, apresentados como anexo ao final da dissertação. Em 30 

maio de 1942, Déa é citada como parte de uma delegação para eleger os profissionais 

responsáveis pelos trabalhos das obras para a Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 

16 de abril de 1949 sendo promovida para “arquiteto” no quadro permanente; e 

novamente em 16 de dezembro de 1949, com nova promoção. Ainda em dezembro 

deste ano, aparece um despacho do prefeito autorizando uma gratificação por 

                                                 
169 MESQUITA, Cláudia; COELHO, G. Olínio (org.). Revista CREA-RJ. 75 anos CREA-RJ: A invenção 
de um novo tempo. Rio de Janeiro, 2009. 

170 FARIA, S. Rodrigo dos. José de Oliveira Reis, urbanista em construção: uma trajetória profissional 
no processo de institucionalização do urbanismo no Brasil (1926-1965/1966). Tese de Doutorado em 
História. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Estadual de Campinas, S.P., 2007, p. 
205. 
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serviços prestados de representação no Gabinete do Prefeito, junto com outros três 

funcionários da prefeitura. E por fim, em 14 de junho de 1952, é citada como um dos 

servidores responsáveis pelas obras de diversas ruas da cidade.   

 Sua atuação profissional, mesmo pouco registrada, é notória, afinal como 

explicar duas promoções obtidas no mesmo ano com apenas oito meses de diferença? 

Inclusive é divulgada no Diário Oficial a autorização para o recebimento de uma 

gratificação neste mesmo ano por serviços prestados. Esses são acontecimentos que 

apenas demonstram a sua importância no serviço público. 

 

Figura 36: Aterro e Parque do Flamengo. 

Fonte: Affonso Eduardo Reidy, 1995. 
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Participou das obras do Aterro do Flamengo e da obra de alargamento do 

Túnel Rio Comprido-Laranjeiras (O Túnel da Rua Alice), iniciado durante o governo 

do Prefeito Mendes de Morais e concluído em 1952171. 

Trabalhou durante praticamente toda a sua carreira profissional na SURSAN, 

participando de diversas obras pela cidade, tendo notoriedade e sendo inclusive 

citada por Lota de Macedo Soares em uma carta ao então governador Carlos Lacerda, 

após sua nomeação como assessora do Departamento de Parques da Secretaria Geral 

de Viação e obras e a Superintendência de Urbanização e Saneamento em 1961172.  

Alguns anos mais tarde, assessora Fernando Nascimento da Silva no 

desenvolvimento do livro Rio de Janeiro em seus Quatrocentos Anos.  Livro que conta a 

história da cidade do Rio de Janeiro através da visão de diversos engenheiro s, 

arquitetos, sanitaristas, geógrafos, geólogos e historiadores. Faz um resumo histórico 

do desenvolvimento urbano da cidade, reunindo diversos artigos, fotos e mapas. A 

primeira edição data de 1965 e foi lançado pela Editora Record173. 

                                                 
171 CARVALHO, C. Ronaldo. Rio de Janeiro: uma cidade conectada por túneis.  Coleção Estudos Cariocas. 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Urbanismo, Instituto Municipal  
Pereira Passos. Rio de Janeiro, 2004. 

172 OLIVEIRA, L. Carmen. Flores raras e banalíssimas: a história de Lota de Macedo Soares e Elizabeth Bishop. 
Editora Rocco, Rio de Janeiro, 1995. 

173 Dados obtidos em visita à AGCRJ, em 18 de fevereiro de 2013, onde consta uma cópia do livro para 
consulta. Infelizmente esse livro encontra-se esgotado e indisponível para venda. 



127 
 

 

Figura 37: Capa do livro Rio de Janeiro em seus Quatrocentos Anos, de Fernando Nascimento da 
Silva, que contou com a assessoria de Déa Paranhos.  

Fonte: Google Images174. 

 

Déa Torres de Paranhos, foi sem dúvida uma pessoa à frente de sua época. Sua 

atuação profissional foi restrita ao serviço público, trabalhando em uma nova área, o 

urbanismo. Era ligada ao mundo das artes e viajando sempre que possível para o 

exterior. Infelizmente, por volta do ano de 1966, após uma viagem à Iugoslávia, 

começa a sentir um incômodo nos olhos e acaba por perder a visão, sendo então 

obrigada a se aposentar. Era uma mulher independente que morava sozinha, não 

chegou a se casar e nem teve filhos. Devido à perda da visão, acabou se mudando 

para a casa de uma prima onde morou por um ano, até se reestabelecer, refez sua 

vida em sua nova condição e voltou a morar sozinha até o fim de sua vida, no ano de 

2001. 
                                                 
174 Imagem obtida através de pesquisa no Google Images através do site: 
http://user.img.todaoferta.uol.com.br/Y/I/VW/97UHK0/1250743236224_bigPhoto_0.jpg  
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3.3. LINA BO BARDI 
 

Nascida em Roma em 05 de dezembro de 1914, Achilina Bo estudou desenho 

no Liceu Artístico por quatro anos antes de ingressar na Faculdade de Arquitetura da 

Universidade de Roma, formando-se arquiteta em 1939, aos 25 anos. O curso, por ser 

situado em uma das cidades centrais da cultura clássica, enfatizava as disciplinas 

histórico-arquitetônicas, fazendo com que seus alunos dedicassem grande parte do 

seu tempo de estudo à observação dos monumentos antigos175. 

Por possuir um ideário diferenciado, mesmo nessa época, muda-se para Milão 

onde “para adquirir prática” trabalha para o famoso arquiteto Gió Ponti, líder do 

movimento pela valorização do artesanato italiano e diretor das Trienais de Milão e da 

revista Domus. Passou a colaborar com ilustrações e desenhos para jornais e revistas. 

Após a destruição de seu escritório em um bombardeio de agosto de 1943, foi 

chamada para dirigir a revista Domus. Pouco tempo depois passou a atuar 

politicamente integrando a resistência com o Partido Comunista Italiano, então 

clandestino176. 

 

Figura 38: Logotipo do papel de carta usado por Lina. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

 

                                                 
175 Lina Bo Bardi. Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. 2ª Edição, São Paulo, 1996. 

176 BARDI, 1996, ibidem. 
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Figura 39: Lina no jardim de seu escritório em Milão. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

 

 Com o fim da Guerra, passou a colaborar com novas revistas e viajar pela 

Itália, junto a um repórter e um fotógrafo, documentando e avaliando a destruição do 

país. Surgiu a ideia de uma nova revista ou jornal que mostrasse a todos os 

problemas da arquitetura. Então, junto a Bruno Zevi, importante crítico de 

arquitetura, fundou a revista semanal de arquitetura “A – Cultura della Vita” 177. Faz 

parte do Primeiro Encontro Nacional para a Reconstrução em Milão, onde aponta a 

falta de interesse público da população à reconstrução física e moral do país178. 

                                                 
177 BARDI, 1996, ibidem. 

 

178 Site do Instituto Bardi (http://www.institutobardi.com.br/). 
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Em 1946, muda-se para Roma e casa-se com Pietro Maria Bardi, que admirava 

desde os tempos do Liceu Artístico, e passa a adotar o seu sobrenome. O casal viaja 

ao Brasil, chegando ao Rio de Janeiro de navio em outubro do mesmo ano , são 

recebidos no IAB, onde conhece Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, entre outros.  

Nada sabíamos  a respeito do Brasil quando estávamos na Europa. O que nos  

empolgou, a nós, a geração da resistência foi  a grande arrancada da arquitetura 

brasileira: Lucio Costa, Oscar Niemeyer, os Roberto, e todos os outros. O Ministério 

da Educação e Saúde guardava o Brasil como uma sentinela, com seus jardins, suas 

caixas d’água azuis, uma saudação fraternal para quem chegava de navio. Atrás a 

revolução de Lucio Costa na Escola de Belas Artes do Rio, a escola pública de Anísio 

Teixeira, e as correntes profundas que procuravam irrigar o país. Me senti num pais 

inimaginável, onde não havia classe média,  mas somente duas grandes aristocracias:  

a das terras, do café, da cana e o povo.179 

 

Em 1950, é lançada a Revista Habitat, Lina assume a sua direção escrevendo 

diversos artigos e assinando-os com o pseudônimo Alencastro. No primeiro número 

da revista, explica o nome da publicação como “ambiente, dignidade, conveniência, 

moralidade de vida, e, portanto, espiritualidade e cultura: é por isso que escolhemos para título 

dessa revista uma palavra intimamente ligada à arquitetura, à qual damos um valor e uma 

interpretação não apenas artística, mas como uma função artisticamente social”  180. Lina 

acreditava na democratização social através das artes e da arquitetura tratando com 

igual interesse e originalidade a arte e o ato projetar.  

Pietro assume a direção do Museu de Arte de São Paulo – MASP, portanto, 

apesar de preferir o Rio de Janeiro, acaba estabelecendo-se em São Paulo, onde 

passam a morar na Casa de Vidro, projeto e construção sua, no Morumbi. Em 1951, 

Lina naturaliza-se brasileira, dizia que o Brasil era a sua “Pátria de Escolha” 181. 

                                                 
179 Documentário Lina Bo Bardi, 1993. Direção de Aurélio Michiles. Roteiro e  edição de Isa Grispum 
Ferraz. 

180 Citação de Lina Bo Bardi no primeiro numero da revista Habitat, Revista das ar tes no Brasil.  São 
Paulo, out.-dez. 1950, p 1. Apud LIMA, 2012.  

181 BARDI, 1996, ibidem. 
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Figura 40: Baile de Carnaval do IAB, 1948. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

 

 Começa a lecionar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo – UPS, onde permanece apenas até 1957. Neste mesmo ano é convidada 

a projetar a nova cede do Museu de Arte de São Paulo – MASP, no entanto o museu é 

inaugurado apenas em 1968. 
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Figura 41: MASP – Museu de Arte de São Paulo. Croqui de estudo.  

Fonte: RUBINO & GRINOVER, 2009. 

 

Em 1957 foi demolido o “velho” Trianon,  centro político de São Paulo, (...) ficou um 

terrenozinho pelado em frente à “mata brasileira” do Parque Siqueira Campos, e, 

passando numa daquelas tardes pela Avenida Paulista, pensei que aquele era o 

único, único lugar onde o Museu de Arte de São Paulo podia ser construído; o único 

digno, pela projeção popular, de ser considerado a “base” do primeiro Museu de Arte 

da América Latina. (...) O tempo era curto, a firma construtora já tinha sido 

escolhida, as obras iam começar (Lina Bo Bardi, 1967) 182. 

 

                                                 
182 Mirante das Artes, São Paulo, n. 5, set-out. 1967, pp.20-23; disponível no livro: Lina por escrito. Textos 
escolhidos de Lina Bo Bardi. RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina (org.). São Paulo,  Cosac Naify, 2009.  
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Figura 42: MASP – Museu de Arte Assis Chateaubriand. 

Fonte: Acervo Pessoal, Cinthia Serrano, 2012. 

 

 O MASP foi um dos projetos mais relevantes da carreira de Lina Bo Bardi, e foi 

possivelmente, o projeto que trouxe reconhecimento internacional para a arquiteta. A 

sua construção se constituiu em um marco, com seu vão livre total de 74 metros, 

representou o maior vão livre da época. 

 Em seu projeto, Lina realiza uma releitura das cinco diretrizes de Le Corbusier 

(plantas livres, pilotis, fachadas livres, janela em fita, e, telhado jardim), mostrando o 

quão seus ideais eram arrojados até mesmo para o modernismo. Transforma a planta 

livre em um grande vão disponível para pedestres e eventos, assim como no maior 

vão livre já construído; os pilotis passam à quatro grandes pilares que suportam todo 

o edifício; a fachada livre e as janelas em fita são grandes panos de vidro. O volume 

maciço do edifício nada mais é do que um grande container suspenso, para guardar 

arte, ao mesmo tempo em que é arte. 
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Figura 43: MASP – Museu de Arte Assis Chateaubriand. 

Fonte: Acervo Pessoal, Cinthia Serrano, 2012. 

 

 No ano seguinte, em 1958, inicia uma série de viagens à Bahia onde realiza 

uma série de exposições, é convidada pelo governador para dirigir o Museu de Arte 

da Bahia – MAM BA. Inaugura suas instalações provisórias e dá início ao projeto de 

restauro do Solar do Unhão. 

As obras de Lina possuem a rara capacidade de narrar e apresentar a referida 

memória do lugar. Muitas vezes incompreendidas, elas foram classificadas como 

“nostálgicas”, característica que não há como aplicar às obras  de Lina, cuja vida se  

dá no mundo real das  coisas reais e não daquelas idealizadas em um passado 

nostálgico, ou em um futuro inexistente. O passado é para Lina Bo Bardi sinônimo 

de memória, seja ela individual ou coletiva, e a memória é o sentimento humano por  

excelência. É justamente este respeito ao ser humano, à natureza, à vida, que guia 

sua arquitetura. Ao projetar, Lina realiza um movimento em direção ao passado para 
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recompô-lo e, ao mesmo tempo busca o presente, que, por sua vez, vai tomando 

formas inusitadas. O passado é algo que ainda está acontecendo no presente183.   

 

No projeto para a restauração do Solar do Unhão184, Lina reconhece a 

singularidade de conjunto e o transforma em um museu de arte popular. Encontrou 

soluções criativas e inéditas provando que uma abordagem modernista independe 

do estilo arquitetônico do edifício.  

 

Foto 44: Solar do Unhão. Vista da escada realizada com o sistema de encaixes dos carros de boi. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

 

Apesar de ser uma construção do século XVI e com limitações devido ao seu 

tombamento, seu projeto obteve a ética modernista de restauro: “o respeito a todo 

elemento do passado possível de ser preservado, e quando da necessidade de adaptação ou  

                                                 
183 LIMA, F. W. Evelyn; MONTEIRO, M. F. Cássia. Entre arquiteturas e cenografia: A arquitetura de Lina 
Bo Bardi e o teatro. Rio de Janeiro, Contra Capa, 2012.  

184 Em 1943, o Solar foi tombado pelo Insti tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
sendo depois, no início da década de 1960, adquirido e restaurado pelo G overno do Estado da Bahia,  
com projeto arquitetônico de Lina Bo Bardi, para instalar o Museu de Arte e Tradições Populares. A  
partir de 1963, passa a sediar o Museu de Arte Moderna da Bahia, que já vinha movimentando a 
cultura baiana desde a sua inauguração em 1960 no foyer do Teatro Castro Alves.  (dados retirados do 
site do Solar do Unhão: http://www.mam.ba.gov.br/). 
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reconstrução de algum novo elemento, a consideração ao tempo presente em que se realiza a 

intervenção. Assim surgiu a ‘escada da Lina’ que une os salões do 1º e 2º. Pavimentos num 

perfeito entrosamento de estilos e épocas” 185. 

Mesmo preservando seus pilares de madeira, distribuídos uniformemente em 

seu interior, foram obtidos grandes salões de exposições e essa limpeza espacial 

ajudou a evidenciar o estilo original da edificação. A própria ideia de museu popular 

partiu da visão de Lina de que o artesanato popular deveria ser valorizado, assim 

como o museu deveria ser uma extensão do povo, trazendo um público nunca antes 

valorizado a participar de exposições artísticas assim como de uma abertura cultural.  

 

Foto 45: Solar do Unhão vista aérea em 1963, após sua restauração. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

 

Lina possuía duas formas distintas de projetar; por vezes concentrava-se 

profundamente na execução de seus desenhos; desenvolvendo-os pouco a pouco; 

                                                 
185 BARDI, 1996, ibidem. 
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enriquecendo-os com detalhes; humanizando-os; ilustrando figuras humanas, objetos 

do cotidiano e vegetação; por vezes passando a impressão de que não existia pressa 

ou necessidade em tirá-lo do papel. Enquanto outras demonstra urgência em seus 

desenhos, ansiedade em expressar suas idéias. São desenhos com poucos detalhes, 

com traços rápidos, afobados, talvez pouco precisos, desenhos não humanizados, 

sem distrações ou coloridos186. 

Tendo Lina dedicando sua intensa produção em especial aos edifícios culturais como 

museus, teatros e locais de exposição, transparecem em seus escritos e obras os 

conceitos de Gramsci, para o qual a cultura é “organização, disciplina do próprio eu 

interior, é conquista de consciência superior pela qual se consegue compreender o 

próprio valor histórico, a própria função da vida, os próprios direitos e os próprios 

deveres”. A formação desta consciência ocorreria pelas lutas de classe operaria e por  

sua organização política, justamente com a crítica ao capi talismo, ou seja, como o 

resgate e o conhecimento da historia, das lutas e esforços para conseguir transformar 

a sociedade187.  

 

Um dos aspectos mais importantes da sua obra é a sua sensibilidade, 

valorizando e preservando elementos importantes e inserindo neles a modernidade. 

Os materiais e técnicas utilizados por Lina em seus projetos, não são premeditados. 

Trabalha com o material disponível a fim de atender às necessidades exclusivas de 

cada projeto, prefere o termo substâncias em vez de materiais, sua arquitetura era 

feita de ar, luz, natureza e arte. 

Em países como a Itália ou a França, não se consegue fazer para o poder publico 

“aquilo que se quer fazer”. No Brasil, eu sempre fiz tudo o que quis, nunca tive 

entraves, nem por ser mulher. É por isso que digo que sou stalinista e antifeminista. 

Agora, se você é mulher e tem voz de galinha, e não tem preparo, ai afunda tudo188.  

 

                                                 
186 BIERRENBACH, S. Ana Carolina de. Lina Bo Bardi: abstração e mimese.  Publicação eletrônica, Parc 01 
- Pesquisa em Arquitetura e Construção, Unicamp, outubro 2006.  

187 LIMA, 2012, ibidem.  

188 Lina Bo Bardi em entrevista à Gilberto Gil, In. RUBINO & GRINOVER, 2009, ibidem.  
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Lina possuía uma postura completamente diferente da assumida por Carmen 

e Déa, mesmo sendo contemporâneas e buscarem a transformação social através da 

arquitetura, se expressavam de forma bastante diversa. Enquanto Carmen e Déa 

lutavam abertamente pelas causas femininas, pela inserção da mulher no meio 

acadêmico, pela união feminina e a conquista de seus direitos, muitas vezes sofrendo 

por conta disso; Lina lutava pela sociedade como um todo, foi resistente da guerra 

em seu país, onde filiou-se ao partido comunista, suas lutas políticas não fazia 

diferença entre gêneros, sendo inclusive contra os movimentos feministas189. 

Como o que CARSALADE (2008)190 demonstra em seu texto:  

A Arquitetura utiliza os materiais dentro de sua expressividade singular diferente de 

outras artes e só através da matéria e da sua maneira específica de trabalhá-la é que é 

possível instituir o mundo próprio que a Arquitetura institui. Ao fazer o material se  

expressar, a Arquitetura faz um mundo aparecer e também a própri a matéria. A 

Arquitetura não se expressa sem a matéria trabalhada segundo a sua maneira 

própria de trabalhá-la.  

 

Lina trabalhava arquitetura como parte do cotidiano e como relíquia. Mesmo 

trabalhando com materiais diversos e tendo suas obras concebidas em lugares e 

épocas diferentes, Lina trás aos seus projetos naturalidade e espontaneidade através 

do uso de elementos naturais ou que remetem ao natural como: rios, tanques de água 

de chuva, cachoeiras, árvores, pilares-árvores, escadas, buscando atrair a essência do  

espaço; e também com o uso de materiais aparentes e estruturas expostas, como no 

SESC Pompéia, projeto de 1977, onde utiliza o concreto em contraponto à alvenaria 

aparente da edificação pré-existente, trabalhando também com estruturas metálicas, 

vidro e madeira. Lina foi uma precursora nas inovações estéticas importantes usando 

novos revestimentos (concreto e tijolos aparentes) e a exposição de fiações e 

conexões. 

                                                 
189 Lina Bo Bardi em entrevista à Gilberto Gil, In. RUBINO & GRINOVER, 2009, ibidem. 
190 CARSALADE, Flávio. Intervenção e Restauro em Arquitetura: um problema arquitetural.  In: 
ARQUIMEMÓRIA 3 - Patrimônio Edificado: Função Social, Integração e Participação. Salvador: 
Instituto de Arquitetos do Brasil-BA, 2008. 
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Sobre restauro Lina dizia: “É preciso se libertar das amarras, não jogar fora 

simplesmente o passado e  toda a sua historia. O que é preciso é considerar o passado como 

presente histórico, ainda vivo. Frente a ele, nossa tarefa é forjar outro presente, verdadeiro” 

191. 

Quanto ao restauro, em seu texto, CARSALADE (2008) explicita o que Lina 

tentava demonstrar já em 1949: “os princípios teóricos e metodológicos do restauro 

arquitetônico devem se basear no fato de que ele é realizado sobre uma obra de arte em 

transformação”. Lina em um de seus artigos diz: “mas violentar uma época impondo-lhe  

embalsamentos de gesso e papelão, significa desconhecer o progresso fatigante e doloroso da 

humanidade, que a incompetência, o diletantismo e a ignorância fazem recuar de quilômetros 

a cada centímetro que ela consegue conquistar em seu caminho para a frente”192.    

O patrimônio industrial compreende os vestígios da cultura industrial que possuem 

valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes vestígios 

englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e 

de refinação, entrepostos e  armazéns, centros de produção, transmissão e utilização 

de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infraestruturas, assim 

como os locais onde se desenvolveram atividades sociais relacionadas com a 

indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação. (Trecho da Carta de 

Nizhny Tagil) 193. 

 

Para a restauração realizada no SESC Pompéia, demostra a prática de seus 

conceitos de tempo, história e restauro, que se manifestam na preservação de suas 

características físicas, enquanto fábrica, como também das suas vivências, ao 

preservar e a rua interna e mantê-la como centro de sua intervenção .  

Ao atuar desse modo, Lina Bo Bardi não busca fixar algum ponto originário ou  

conclusivo que sirva de referência para todas  as  intervenções executadas n o 

                                                 
191 Documentário Lina Bo Bardi, 1993. Direção de Aurélio Michiles. Roteiro e  edição de Isa Grispum 
Ferraz. 

192 Documentário Lina Bo Bardi, 1993, ibidem. 
193 Carta de Nizhny Tagil Sobre o Patrimônio Industrial.  The International Committee for the Conservation 
of the Industrial Heritage. Nizhny Tagil, 2003, disponível no site: 
http://www.patrimonioindustrial.org.br/modules.php?name=News&file=article&sid=29 
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complexo industrial. Não se estabelece um retorno a um estado primitivo que remeta 

à etapa de formação da fábrica, e igualmente não se coloca a intervenção 

contemporânea como o ápice da trajetória do conjunto fabril 194. 

 

O centro de lazer é um complexo de galpões da antiga Fábrica de tambores 

Irmãos Mauser, situada em Pompéia, uma cidade de traçado ortogonal e regular 

ligada ao início da industrialização de São Paulo. Na década de 1970, o Serviço Social 

do Comércio – SESC – adquire esse grande conjunto de galpões recém-desocupados 

por uma fábrica de geladeiras. Esses galpões eram alinhados ao longo de uma rua de 

serviço, que conduzia uma área vazia, non edificandi, atravessada em toda sua 

extensão pelo córrego da Água Preta195. 

Em seu projeto, Lina mantém a rua interna na forma de “espinha dorsal” do 

conjunto transformando as construções em grandes áreas de convívio. Os galpões 

são totalmente liberados sob seus telhados, deixando suas estruturas aparentes, onde 

foram instaladas a administração, restaurantes, grandes espaços de encontros e 

exposições, ateliês de arte e artesanato. Foi construído um mezanino em concreto 

separando salas de jogos, vídeo e leitura. Apenas o galpão destinado ao teatro 

recebeu uma intervenção mais contundente196. 

 

 

                                                 
194 BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. Lina Bo Bardi: tempo, história e restauro. Revista CPC. São 
Paulo, No. 3, p. 6-32, nov. 2006/abr. 2007. 

195 Livro SESC – Fábrica Pompéia, 1996. 

196 Livro SESC – Fábrica Pompéia, 1996. 
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Foto 46: Vista da rua interna quando ainda funcionava como fábrica. Interior de um galpão mostrando 
uma das diversas formas de apropriação do espaço.  

Fonte: Livro SESC – Fábrica Pompéia, 1996. 

 

 

Foto 47: Vista da rua interna. Interior do galpão mostrando o mezanino. 

Fonte: Livro SESC – Fábrica Pompéia, 1996. 

 

 O surgimento das edificações para abrigar o complexo esportivo trás uma 

solução aérea de interligação, onde os dois blocos se comunicam com passarelas em 

concreto protendido. Para Lina a expressão do modernismo se dá através da intenção 

de “criar luz” e “deixar circular o vento”, principalmente em uma área industrial. 

Devido ao seu horror pelos aparelhos de ar-condicionado, surgem nas edificações os 

“buracos” pré-históricos das cavernas, totalmente abertos, sem vidros. Essas 

aberturas permitem uma ventilação cruzada permanente197. 

                                                 
197 Livro SESC – Fábrica Pompéia, 1996. 
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Sua forma de trabalhar, de projetar e principalmente de restaurar pode ser 

explicada por BIERRENBACH (2007) em seu texto:  

É esta a grande conquista de Lina Bo Bardi: ela consegue romper definitivamente 

com aquela compreensão temporal que mantém os acontecimentos rigidamente 

encadeados em uma linha do tempo abstrata. No seu lugar é reposto um maravilhoso 

emaranhado, e é nele que a arquiteta recolhe os acontecimentos e os vincula de um 

modo inusitado e provocativo. Sem começo e nem fim . 

 

Assim como em seus outros projetos lazer utilizando os princípios 

modernistas e principalmente o respeito com a história e com a vocação do lugar. O 

trabalho realizado na Ladeira da Misericórdia em Salvador, iniciado em 1987, que 

engloba o Restaurante Coaty, a Casa 7, o Bar dos 3 Arcos, a Casa 3 e a Casa 1; tem 

como objetivo a recuperação de uma área da cidade de forma a integrá-la 

recuperando também sua condição cotidiana de vida: trabalho, moradia e lazer. 

A concepção de cidade em sua inteireza, nos seus múltiplos espaços diferenciados, e a 

valorização das distintas características, a complexidade e a pluralidade são chaves  

de leitura democráticas e que estabelecem uma outra concepção de tempo e de espaço. 

O antigo tem características que devem ser respeitadas. O novo também tem 

aspectos particulares. Um não anula a importância do outro; o presente tem  

importância assim como o passado198. 

  

                                                 
198 OLIVEIRA, Raissa Pereira Cintra de. Modernidade revisada: o projeto de Lina Bo Bardi e o Centro 
Histórico de Salvador. 2º Seminário DOCOMOMO N-NE. Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Federal da Bahia. Salvador, 04 a 07 de junho de 2008. 
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Foto 48: Planta geral de intervenções na Ladeira da Misericórdia. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

 

Ao observar e respeitar as pré-existências Lina adapta restos de muros em 

novos lugares que dialogam com as casas ao lado. Como o caso do Restaurante 

Coaty199 que possuía um muro de pedras do século XVII e uma mangueira. A 

mangueira foi preservada e recebeu lugar de destaque no restaurante. 

    

Foto 49: Vista externa do Restaurante Coaty. Corte. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

                                                 
199 O projeto de restauro do Restaurante Coaty faz parte do projeto para a recuperação do Centro 
Histórico de Salvador, Bahia, 1987 (Lina Bo Bardi. Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. 2ª Edição, São Paulo, 
1996).   
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Foto 50: Plantas do Restaurante Coaty. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

 

Foto 51: Vista interna do Restaurante Coaty, mangueira e palco para pequenas apresentações.  

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 
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Foto 52: Vista do terraço do Restaurante Coaty, mostrando a integração com a mangueira. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

 

Para o Centro Histórico, o que era buscado, era uma recuperação com um 

marco moderno, respeitando rigorosamente os princípios da restauração histórica 

tradicional. Dessa forma, o projeto propunha um sistema de recuperação que 

deixasse intacto o aspecto não somente exterior, mas também o espírito, a alma 

interna de cada edifício. Foi utilizado um sistema de pré-moldados, que denuncia 

claramente a sua presença. 

A idéia principal para revitalizar o Centro Histórico é manter a população 

morando nas casas que precisavam de recuperação. Para isso, seriam instalados 

comércios de subsistência no térreo e habitação no pavimento superior. As casas 

possuíam quatro paredes e janelas, precisando de um restauração técnico-histórica 

de sustentação. Foi utilizada a argamassa armada, construindo contrafortes e lajes 
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isostáticas que permitiram reconstituir os ambientes antigos com paredes de tijolos 

contínuas, sem pilares e vigas200. 

 

Foto 53: Vista da ladeira em 1986, antes da intervenção. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

 

Foto 54: Desenho do Projeto de recuperação e do corte do muro em bastiões. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

                                                 
200 BARDI, 1996, ibidem. 
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Foto 55: Vista da ladeira recuperada em 1989. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

 

Foto 56: Por trás dos vestígios do muro antigo, os contrafortes reestruturam as casas vizinhas e 
formam o “Bar dos 3 Arcos”. 

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 
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Foto 57: Bar dos 3 Arcos. Detalhe mostrando o muro do século XVIII.  

Fonte: Livro Lina Bo Bardi, 1996. 

 

A necessidade de uma rápida recuperação do conjunto possibilitou o uso de 

novas técnicas, foi experimentado o uso de peças pré-moldadas em argamassa 

armada, tecnologia desenvolvida pelo arquiteto João Filgueiras de Lima (Lelé). No 

terreno onde restavam apenas vestígios do muro do século XVIII, a casa foi toda 

reconstruída com essa tecnologia e foi instalado o “Bar dos 3 Arcos”201. 

Lina Bo Bardi, em seus projetos, principalmente os relacionados à cultura 

artística, representou as mudanças de pensamento de uma época, que pretendia a 

democratização da cultura. Seu marido, como dirigente do Museu de Arte de São 

Paulo, propiciou a Lina uma experiência de vida sempre atrelada à produção 

artística e a sua divulgação. Sua obra está intimamente ligada à criação de museus, 

centros de cultura e de diversões, teatros, espaços de múltiplos usos, e de lazer, 

buscando sempre espaços vivos, dinâmicos e estimulantes. 
                                                 
201 BARDI, 1996, ibidem. 
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Obras que traduzissem cultura, que de algum modo resgatassem a 

memória coletiva, incentivassem a comunicação humana, valorizassem 

a espontaneidade e a criação e integrassem as manifestações artísticas, 

tanto a popular como a erudita 202.  

 

Em sua formação arquitetônica foi aluna de Gustavo Giovanonni, um dos 

grandes teóricos do restauro. Para ela a: “arquitetura é a expressão singular da vida dos  

homens de seu tempo, a sua projeção no mundo” 203. Em seus projetos de restauro 

pretendia estabelecer limites e diálogos entre o novo e o antigo. Possui um imenso 

respeito pelo passado, mas não pretende mantê-lo intacto:  

Para ela, o passado só pode ser resgatado a partir de novas relações que ele estabelece 

com o presente. Essas conexões têm que ser capazes de extrair do emaranhado 

temporal todos aqueles elementos, sejam eles implícitos ou explícitos, que ainda 

sejam significativos para o presente. A atualidade  tem que ser capaz de di alogar  

ativamente com o passado. O restauro faz coincidir ação crítica com processo 

criativo, objetivando não apenas tutelar  o documento histórico, mas também 

atualizar a imagem figurativa da obra, ou melhor, valorizar a dupla polaridade  

artística e histórica existente na obra. Ratificando, trata-se de uma cri atividade que  

promove à dialética antigo/novo, onde o novo é conduzido pelo processo histórico-

crítico usando-se de princípios e métodos como atribuição objetiva 204. 

 

Lina foi uma mulher de personalidade forte, uma artista espontânea e uma 

arquiteta sensível ao entendimento entre tempo e história. Levava em consideração 

as relações humanas nas suas intervenções, possibilitando a preservação do caráter 

vivo, público e democrático. Promovendo em suas obras, canais de acesso para que 

todos possam se reconhecer como agentes, capazes de construir a história. 

                                                 
202 VIERNO, Lívia Rodrigues. A Modernidade Museográfica de Lina Bo Bardi. Taubaté: Universidade de 
Taubaté, Departamento de Arquitetura, 2002, disponível em: 
http://site.unitau.br//scripts/prppg/humanas/download/amodernidade-N1-2002.pdf 

203 BIERRENBACH, 2007, ibidem. 

204 OLIVEIRA, 2008, ibidem. 
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Lina manteve uma intensa atividade em todas as áreas da cultura, 

participando de vários projetos em teatro, arquitetura, cinema e artes plásticas no 

Brasil e no exterior, onde teve destaque como designer de móveis, objetos e joias, 

artista plástica, cenógrafa, curadora e organizadora de diversas exposições. Lina Bo 

Bardi faleceu em 20 de março de 1992, realizando um sonho muitas vezes declarado, 

de trabalhar até o fim205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
205 Biografia encontrada no Instituto Bardi.   

(http://www.institutobardi.com.br/lina/biografia/index.html). 
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CONCLUSÕES 

 

O estudo sobre a evolução social da mulher, desde o início do século XX, 

mostra as transformações sociais que ocorreram, as lutas que foram travadas, a 

conquista do voto, a conquista por cidadania, a conquista do espaço universitário e a 

conquista de um lugar no mercado de trabalho.  

No decorrer da dissertação, a partir da análise das matrículas e dos 

recebimentos de diplomas, assim como os registros profissionais, observam-se dois 

períodos distintos: de 1916 a 1936, e de 1937 a 1944. No primeiro período, o ingresso 

de mulheres à vida universitária é praticamente irrisória quando comparada a 

masculina, no entanto, no segundo período,  mostra um quadro aparentemente 

inverso, onde as mulheres superam o número de homens.  

A elaboração de um panorama profissional para o período que abrange o 

início do século XX até o período pós Segunda Guerra Mundial apresenta algumas 

lacunas. A principal é a falta de obrigatoriedade de registro profissional até 1933, ano 

de criação e regulamentação do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

(CREA), assim como a não obrigatoriedade de registro para profissionais que se 

dedicassem a vida acadêmica como professores e, por fim, a falta de registros 

históricos sobre profissionais de arquitetura de forma geral. 

A conquista de um espaço na arquitetura é demostrada através dessas 

incríveis mulheres que, às vezes muito novas como a Déa Paranhos, entraram na 

vida acadêmica para formação, conquistaram um importante espaço no serviço 

público, ambiente dominado por figuras masculinas, e muitas vezes objetivavam a 

transformação social do exercício da arquitetura através de sua contribuição para um 

ambiente urbano de maior qualidade. 

Carmen Portinho, embora engenheira em sua formação acadêmica, vive uma 

trajetória extremamente entrelaçada com a história da arquitetura Brasileira, sendo 

defensora declarada do movimento moderno e uma das primeiras urbanistas do 
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país. Por comandar o Departamento de Habitação Popular, Carmen contribuiu para 

a mudança do olhar sobre as condições de moradia da população trabalhadora, 

contribuindo de forma enriquecedora para o desenvolvimento de uma arquitetura 

mais consciente e humanizada, assim como para um crescimento urbano que 

contemplasse a sociedade como um todo. 

Déa Torres de Paranhos, formada engenheira-arquiteta aos 19 anos, trabalhou 

exclusivamente para o serviço público em obras de melhorias urbanas, participando 

de estudos e debates sobre o desenvolvimento urbano, exercendo um cargo muitas 

vezes reconhecido como de “engenheiro”.   

Lina Bo Bardi, apesar de contemporânea da Carmen e da Déa, era uma mulher 

europeia, sobrevivente de uma guerra, que veio ao Brasil junto de seu marido em 

uma condição social completamente diversa. Era uma mulher culta, que frequentava 

as altas rodas sociais e intelectuais de São Paulo, que atuou em diversas cidades do 

país e no exterior, sempre relacionando arquitetura a cultura, construindo através de 

seu trabalho um nome reconhecido e admirado até a atualidade. 

Muitos estudos ainda se fazem necessários para trazer à luz do conhecimento 

a vida dessas mulheres que tanto lutaram pela igualdade dos direitos femininos. 

Foram mulheres com histórias de vida fascinantes, com atitudes a frente de seu 

tempo. Carmen era divorciada e morava com outro homem; enquanto Déa nem 

chegou a se casar, mas morava e viajava constantemente, especialmente para a 

Europa. 

É possível apenas supor o quanto seus caminhos foram penosos em uma 

época onde o “normal” era não ser chamada pelo seu próprio nome e sim pelo de seu 

marido. Viver de forma diferente do habitual, que era manter uma posição submissa 

e dependente do mundo masculino; ter a obrigatoriedade do casamento muitas vezes 

ainda arranjado; ser do lar; constituir família e ter filhos. Romper com esses 

comportamentos enraizados na sociedade e viver uma vida de trabalho fora de casa, 

morar sozinha, ser muitas vezes apontada e ridicularizada, lutar para obter respeito e 

cidadania são atitudes provocadoras para a época, hoje difíceis de imaginar.  
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Atualmente as salas de aula nas faculdades de arquitetura estão repletas de 

mulheres, que muitas vezes superam o número de seus colegas homens. Mesmo 

assim, nas disciplinas de Teoria e História da Arquitetura a única mulher estudada 

ainda é Lina Bo Bardi. Carmen Portinho muitas vezes é citada especialmente como 

amante de Reidy, ou como auxiliar no desenvolvimento de estudos para habitação 

popular, quando na verdade ela teve a responsabilidade pela implantação de ideias e 

modelos seguidos para os projetos de habitação popular no Rio de Janeiro.  

Em seu livro, Arquitetura Comentada, Carol Strickland escreve apenas uma 

página para falar da arquitetura feminina internacional e faz a seguinte análise: 

Antes do movimento feminista, dos anos 1960, as mulheres eram geralmente sócias e 

funcionárias esquecidas cujos maridos ou patrões obtinham todo o mérito. Catherine  

Bauer conduziu sua energia para o planejamento e para a crítica arquitetônica 

enquanto seu marido, William Wurster, conseguia os melhores trabalhos. Ray 

Eames nunca foi tão conhecida quanto o seu marido, Charles. Marion Lucy Mahony 

desenhou a maioria dos croquis de Frank Lloyd Wright e uma b oa parte de  seu  

mobiliário.  

O modelo da atualidade é o de equipes de marido-e-mulher trabalhando em conjunto, 

partilhando o mérito e incumbência de projetos206. 

 

Catherine (1905-1964), Ray (1912-1988) e Marion (1871-1961) são mulheres 

contemporâneas à Carmen (1903-2001), Déa (1915-2001) e Lina (1914-1992). Ao  

compararmos esses dois grupos de mulheres, é fácil perceber que o grupo das 

“brasileiras” conseguiu se distinguir do grupo internacional. Enquanto essas, citadas 

anteriormente, se deixaram ofuscar pela presença de seus maridos/chefes, as 

“brasileiras” batalharam para manterem-se fiéis aos seus próprios nomes. Talvez ai 

seja possível perceber o porquê do casamento formal não ser algo necessário em suas 

vidas, mas isto é apenas uma suposição.   

                                                 
206  STRICKLAND, Carol. Arquitetura Comentada. Editora Ediouro, Rio de Janeiro, 2003, p.165. 
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 Infelizmente os estudos realizados sobre gênero na arquitetura, aparecem em 

forma de capítulos de poucas páginas e parágrafos, como se o assunto fosse pouco 

importante quando comparado à história dos homens. Como disse Ana Gabriela 

Godinho207, uma arquiteta e pesquisadora de gênero na arquitetura, em sua Tese de 

Doutorado: “essa atitude gera a sensação que está sendo atendida uma exigência feita de 

modo estridente por um grupo de feministas radicais. É uma maneira muito sutil de  

classificar como ‘menos séria’, ou ‘secundária’, a questão” 208. 

Aos poucos grupos de pesquisa no Rio de Janeiro e em São Paulo divulgam 

suas pesquisas. E apesar de ainda serem poucas as pesquisas sobre o assunto, 

algumas manifestações ocorrem, como o caso do evento: “Arquiteta Urbanista 

Palestra e Festa” organizado pelo Sindicado dos Arquitetos e Urbanistas no Rio de 

Janeiro – SARJ, no dia 15 de março de 2013. Este evento teve como tema “A inserção 

da mulher na arquitetura e urbanismo”. Mas a esperança é que muitos outros 

eventos venham a ocorrer nesse sentido. 

 O debate sobre gênero é um assunto extremamente rico e cheio de 

possibilidades de novas pesquisas. Entre as questões ainda não plenamente 

respondidas, podemos ressaltar algumas: Porque algumas mulheres deixavam de 

lado a questão da autoria em prol de um homem/chefe? Essa era uma prática 

comum. Será que está presente na natureza feminina o “abdicar”? Ou será que elas 

não tinham forças para lutar contra as pressões sociais? E quando vemos o outro 

lado, o que será que motivava essas mulheres a romper com os padrões da época? O 

que fazia com que elas quisessem participar desse mundo que antes era só do s 

homens?  

                                                 
207  Ana Gabriela Godinho Lima é arquiteta, professora e pesquisadora da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzi. Sua área de pesquisa é teoria e 
crítica de arquitetura, estudos de gênero e educação superior em arquitetura. Escreveu “Arquitetas e 
Arquiteturas na América Latina do Século XX” como dissertação de mestrado em 1999, e “Revendo a 

história da arquitetura: uma perspectiva feminista” como tese de doutorado em 2004, ambas pela USP.  

208  LIMA, G. Ana Gabriela. Revendo a história da arquitetura: uma perspectiva feminista.  Tese de  
Doutorado. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004, p. 154.   
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Hoje essas questões podem parecer até banais devido à forma com que as 

mulheres estão hoje inseridas em todos os mercados de trabalho, fazendo com que 

mulheres dessa minha geração, do final do século XX, muitas vezes nem se quer 

olhem para trás. Porém, analisando a história, em menos de 100 anos as mulheres 

saíram de suas casas e praticamente conquistaram o mundo. E isso é sim muito 

importante. 

Em pesquisas futuras cabe continuar estudando as mulheres, suas motivações, 

suas vidas pessoais e profissionais, assim como as suas relações com a arquitetura. 

Espero que este trabalho sirva de inspiração às novas pesquisadoras e que o tema 

continue sendo explorado. A história feminina na arquitetura não deve ser vista 

como um tema isolado, minha esperança é que as mulheres um dia, passem a fazer 

parte dos estudos de Teoria e História da Arquitetura através da demonstração de 

suas contribuições profissionais.  
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ANEXO A - LIVRO DE MATRÍCULA ENBA DAS TURMAS DOS ANOS 1916 A 1944. 
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ANEXO B – ENTREVISTA COM CARLOS FERNANDO DE ANDRADE209, REALIZADA EM 

17 DE SETEMBRO DE 2012, NO RIO DE JANEIRO. 
 

C.F.210: Ela é prima da minha mãe, Déa Torres de Paranhos, e a ligação da 

nossa família é pela família Melo e Souza, ela tinha ligação com a Melo e Souza e a 

minha mãe era filha de uma Melo e Souza. A Déa nasceu em 1915, dia 05 de março 

de 1915 e ela entrou na faculdade de arquitetura com 15 anos. Naquele tempo era 

diferente, e ela se formou em 1934 na mesma turma do Oscar Niemeyer, e o 

interessante é que o paraninfo da turma deles foi o Affonso Eduardo Reidy211. 

Quando a Escola de Arquitetura do Fundão fez 75 anos, eu doei pra lá, acho que foi 

no ano passado, o álbum de formatura dela, você pode conseguir a própria foto lá, 

com a faculdade de arquitetura do fundão. E a Déa foi se especializando em 

urbanismo, ela trabalhava, quando eu nasci, na SURSAN, que era a Superintendência 

de Urbanização do Estado da Guanabara, claro que ela entrou, portanto ainda na 

prefeitura do Distrito Federal. Ela faz parte de um grupo de mulheres que foram 

muito importantes na formação universitária feminina, elas inclusive criam, ela, 

Carmen Portinho, Isabel do Prado, elas criam a União Universitária Feminina, que 

cria inclusive um programa de bolsas de estudos para outras mulheres entrarem na 

universidade, que eram raríssimas, a Déa era a única mulher na turma dela. Ela dizia 

que não foi à primeira arquiteta, mas que teria sido a segunda, ela dizia que teria tido 

pelo menos uma antes dela. E efetivamente ela exerce a profissão, até se aposentar, 

acontece uma coisa terrível na vida dela, ela fica cega, com seus 50 e poucos anos, fica 

                                                 
209 Carlos Fernando de Souza Leão Andrade é Arquiteto e Urbanista, formado pela UFRJ – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui Mestrado e Doutorado em Urbanismo, ambos pelo 
PROURB – Programa de Pós-Graduação em Urbanismo – da FAU/UFRJ. É funcionário público, Ex -
superintendente Regional do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio 
de Janeiro (de 2006 a 2011) e, ex-presidente do IAB-RJ (de 2000 a 2003). Carlos era sobrinho da Déa 
Torres de Paranhos, e gentilmente concedeu essa entrevista.   

210 C.F. é a abreviação para Carlos Fernando. 

211 De acordo com diversos livros de arquitetura, Affonso Eduardo Reidy é apontado como paraninfo 
da turma de Oscar Niemeyer, inclusive o próprio Carlos Fernando diz em sua entrevista. No entanto, 
de acordo com o álbum de formatura da turma de 1934, turma onde se formaram Oscar Niemeyer e 
Déa Torres de Paranhos, mostra Affonso Eduardo Reidy como homenageado. O verdadeiro paraninfo 
da turma foi  Edison Junqueira Passos, um engenheiro e professor da Universidade do Brasil (que  
depois se tornou UFRJ). Edison foi autor de  livros e ganhador da medalha de mérito do CONFEA –  
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – em 1958. 
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cega e dá uma virada completa na vida dela e se aposenta por conta disso. Pra mim 

ela foi uma pessoa fundamental na minha vida porque foi ai que eu defini para ser 

urbanista também, até pelo fato da cegueira ela vai morar na casa da minha família, 

da minha mãe. E a gente começa a conversar e ela me abre um mundo que eu não 

conhecia de artes, então foi importante pra mim na minha própria formação tanto 

que a minha tese de mestrado e doutorado são dedicadas a ela. Também tem a 

associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas, que ainda existe.  Ela era uma 

mulher muito viajada, viajava sempre, cultivava as artes, a literatura, era uma pessoa 

muito intelectual, fazia yoga nos anos 40, dieta macrobiótica nos anos 60. Mas o  

trabalho dela sempre foi voltado para o serviço público, acredito eu, eu não a conheci 

na ativa, por conta da cegueira, eu tinha os meus 15 anos quando ela ficou cega. Foi 

voltada mais para o serviço público, eu lembro que ela citava muito ter trabalhado 

com o Reidy, até te mandei uma foto deles juntos. Me lembro dela contado sobre a 

questão do Aterro do Flamengo, das grandes obras que se fez, obras viárias, abertura 

de túneis. E é o que eu me lembro. 

C.S.212: Ela alguma vez chegou a dizer o porquê dela ter escolhido arquitetura? 

C.F.: Eu acredito que tenha sido influencia do pai dela, porque uma pessoa 

que entra na faculdade aos 15 anos. Me parece que foi uma coisa do próprio pai 

querer que a filha tivesse uma profissão, se tornasse independente, etc. Na verdade 

naquela época não era normal nem terminar o ginásio. Eu me lembro da minha avó, 

mãe da minha mãe, que teria idade então de ser mãe da Déa, dizendo que ela própria 

não tinha estudado muito porque ela não ia trabalhar no comércio. Porque a idéia do 

estudo é de você trabalhar, se você não vai trabalhar e vai ser dona de casa, não tem 

por que.  

C.S.: Mas ela falava das influencias que ela teve de arquitetura, porque ela foi 

para a área de urbanismo?  

C.F.: Eles são de uma geração completamente voltada para o modernismo. E 

uma coisa que você pode buscar também é que eles fazem. Carmen Portinho, Reidy, 

                                                 
212 C.S. é a abreviação para Cinthia Serrano. 
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Déa, eles vão montar dentro da prefeitura uma revista. Que o primeiro número, eu 

acho que é de 1933. Se chama PDF – Prefeitura do Distrito Federal. Os primeiros 

números são assim. Depois ela se chama Revista Municipal de Engenharia. E essa 

revista vai ser o principal baluarte da questão do modernismo no Brasil, pelo menos 

no Rio de Janeiro, no Brasil eu estou exagerando. Mas no Rio de Janeiro há um 

embate entre os academicistas, como eles chamavam, representado principalmente 

pelo José Mariano que tinha uma própria revista chamada “A casa” ou “A casa 

moderna”. E eles então vão começar a publicar os textos de Le Corbusier, o Reidy 

começa a trazer críticas até a própria reforma de implantação da esplanada do 

castelo, ele faz estudos alternativos. É um pessoal que vem da reforma do ensino de 

arquitetura de 1931, capitaniada pelo Lucio Costa, e que, portanto tem essa geração 

toda, um profundo desprezo pelo que não fosse modernista. E isso tem uma 

vantagem, que a arquitetura brasileira de fato se desenvolve muito sob essa visão nos 

anos 50 e 60, mas por outro lado perdemos muito em termos de memoria da cidade. 

A Rio Branco, por exemplo, vai ser completamente alterada pelo desprezo que os 

modernistas tinham em relação a isso. Me lembro da Déa contando que ela teve um 

ataque de riso quando viu “o bolo de noiva”, “o bolo de noiva” é esse prédio aqui da 

esquina da Almirante Barroso com a Graça Aranha, para eles, os jovens da época, 

aquilo era completamente ridículo, ultrapassado e tal. Ela disse: “eu tive um ataque 

de riso”. 

C.S.: E ela trabalhou com o Reidy? 

C.F.: Sim, ela trabalhou com o Reidy, sempre na área de urbanismo. Na época 

a SURSAN – Superintendência de Urbanização e Saneamento. 

C.S.: Eu posso procurar esse álbum na UFRJ então. 

C.F.: Sim, fui eu que doei, espero que ainda esteja lá. E bem tratado. Na FAU 

eles têm um serviço de memória. Você pode procurar a Denise Pinheiro Machado, 

que foi pra quem eu doei e que é a diretora atualmente da faculdade para ver aonde 

é que ela colocou.  

C.S.: Você falou que doou coisas também para o IAB. 
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C.F.: Mais ai foram mais coleções de revistas da PDF, que ela me deu, repassei  

para lá. 

C.S.: Mas ela participou da revista? 

C.F.: Participava desse grupo de funcionários que tocavam essa revista, acho 

que até um certo momento, e depois parou. 

C.S.: Você sabe se ela escreveu artigos para a revista? 

C.F.: Isso eu não me lembro, pode ser que sim. Onde tem também uma coleção 

dessa revista é na SEAERJ ali na Glória. Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do 

Rio de Janeiro. Eles também fundam esse negócio. Chamava-se SEP – Sociedade de 

Engenheiros da Prefeitura. Também é uma coisa que você pode procurar por lá. 

C.S.: Além da SURSAN, você sabe de algum outro lugar que ela tenha 

trabalhado? 

C.F.: Não, que eu saiba ela só trabalhou na prefeitura, que depois virou Estado  

da Guanabara.  

C.S.: Ela se formou em 1934, e se aposentou quando? 

C.F.: Eu acredito que nos anos 60, pois eu nasci em 1954, e essa coisa da 

cegueira aconteceu quando eu tinha meus 12 anos em 1966, então ela deve ter se 

aposentado no começo dos anos 60. Ela estava fazendo uma viagem à Iugoslávia e 

começou a sentir os olhos, um problema nos olhos, e voltou ao Brasil. E ela estava 

com problema mesmo e acabou perdendo a visão.  

C.S.: Ela chegou a falar alguma vez da semana de 22? 

C.F.: Semana de 22 ela teria 7 anos, acho que não. Além do que a semana de 22 

é muito importante em São Paulo, e na verdade o Rio de Janeiro vem sendo 

moderno, não houve aquele rompimento, porque aqui sempre se foi natural ser 

moderno. O rompimento que teve em São Paulo foi porque aquela gente que tem lá 

sempre foi meio conservadora e ai você tem um movimento de oposição. No Rio isso 

nunca foi necessário, quando se viu já era moderno. 
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C.S.: Você sabe se ela chegou a ter algum tipo de relação com a Lina Bo Bardi 

ou com a Bertha Lutz? 

C.F: Com a Bertha Lutz não, eu me lembro dela conversar com a Berta Leitchic 

que era uma engenheira também fantástica. Essa Bertha era a filha do Adolfo Lutz, o  

primeiro marido da Carmen Portinho também era Lutz, acho que ela era da União 

Universitária Feminina, lembro dela comentar sim. Eu me lembro da Berta Leitchic 

uma engenheira que faleceu recentemente, ela foi diretora daquele Shopping Design 

Center, aquele que tem no Leblon, ela foi diretora daquilo e ela foi uma excelente 

engenheira, o viaduto da estrada das canoas foi ela que fez, ela era engenheira e não 

arquiteta engenheira mesmo rodoviária. 

C.S.: A Déa chegou a participar de algum movimento feminista? 

C.F.: Esse em particular, imagino que ela tenha participado da campanha do  

voto. Acredito que sim. Ela discutia muito política comigo, era uma pessoa mesmo 

cega que tinha um discurso bem politico, era evidentemente de esquerda. 

C.S.: Você sabe se existe algum tipo de trabalho sobre ela? 

C.F.: Sobre a Déa? De jeito nenhum, você vai ser a primeira pessoa. Fotos, as 

que eu tinha já te passei. No fundão, tem a foto do álbum, em 34, se ela nasceu em 

1915, ela tinha 19 anos, você vê que era uma pessoa jovenzinha. Já o Oscar entra mais 

velho, o paraninfo da turma era mais novo que ele. Vê nesse setor da faculdade se 

encontra trabalhos dela, embora na época fosse à escola de belas artes. E as aulas 

eram aqui onde hoje é o Museu Nacional de Belas Artes. 

C.S.: E ela morava aonde?  

C.F.: Ela morava no Leme, na Rua Gustavo Sampaio, onde a Carmen Portinho 

também tinha um apartamento. A Carmen tinha várias casas. Uma em Jacarepaguá, 

que foi vendida recentemente pra um colecionador de gravuras, que vai fazer um 

museu lá. Tinha uma em Itaipava onde ela passava o fim de semana, e tinha o 

apartamento do Leme que era nesse mesmo prédio da Déa. Ela era solteira, não tinha 

filhos. Então era um apartamento pequeno e muito jeitoso.  
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C.S.: Ela chegou a ter vida acadêmica? Ou só trabalhou na prefeitura? Porque 

andei pesquisando sobre ela e não encontrei muita coisa, ai fiquei bastante curiosa. 

C.F.: Só na prefeitura mesmo, com urbanismo. Pois é, do que me lembro mais 

era dela falando mais é do Aterro do Flamengo, do túnel que é aquele que liga 

Laranjeiras lá em cima, na Rua Alice tem um túnel que liga o Rio Comprido a Rua 

Alice. É um túnel esquisito, você sobre a ladeira pra pegar o túnel. Esse túnel acho  

que é obra dela também. São coisas que ela comentava. 

C.S.: Você falou que ela te inspirou muito, o que ela falava? 

C.F.: Bom, ela me apresentou esse mundo do urbanismo, deve ter sido a 

primeira pessoa de quem ouvi a palavra urbanismo. Ela fez um curso de urbanismo 

numa universidade que não existe mais, que era a Universidade do Distrito Federal, 

não sei se virou a UERJ, se virou a UEG que virou a UERJ, que também pode ser uma 

fonte de pesquisa pra você. Que era um curso de especialização, naquela época não 

se falava em mestrado. Quando eu era estudante de Arquitetura e Urbanismo 

também existia um curso de especialização em Urbanismo na FAU/UFRJ – 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Era como se fosse o sexto e o sétimo ano.  

C.S.: Ela chegou a fazer parte do CIAM213?   

C.F.: Não, não participou. O CIAM foi mais do pessoal do Le Corbusier 

mesmo. Não me lembro dela me contar de participação em congresso mais é possível 

que tenha participado de congressos internacionais, mas não me lembro, ela era uma 

pessoa que viajava. Quando eu era pequeno ela foi ao Egito. Eu tinha as pirâmides 

do Egito em bronze que ela trouxe para mim. Ela era uma pessoa que badalava muito 

em uma época que era difícil viajar. 

C.S.: Ela morreu quando? 

C.F.: Eu sou ruim em datas recentes, eu acredito que ela morreu em 2000, pra 

mim é pouco tempo. Deve ter sido por ai, 2000 ou 2001. E de onde veio essa idéia de 

estudar arquitetas? 
                                                 
213 CIAM – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna.  
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C.S.: A ideia surgiu na verdade de uma conversa entre a Marlice e a Inês 

Madariaga, uma amiga dela professora na Espanha, que faz estudos de gênero e 

perguntou se a Marlice não teria alguma aluna interessada em pesquisar sobre 

arquitetas do Rio. Começamos então a pesquisar sobre o assunto e vimos que 

realmente não tem muito estudo sobre isso. Existem alguns trabalhos sim sobre 

arquitetas mulheres, mas é mais recente, de como é mercado. 

C.F.: E você quer até que época? 

C.S.: Quando eu comecei a pesquisa, comecei a pesquisar até 1945. 

C.F.: Formaturas de 1945? 

C.S.: Não necessariamente formaturas, eu queria descobrir quando começaram 

a ter mulheres na faculdade. E eu descobri que a primeira foi em 1908. Ai pensamos 

em estudar as cinco primeiras, só que as cinco primeiras ficaria complexo, muito 

difícil, pois são pessoas que já morreram há algum tempo. 

C.F.: E não tem muito registro porque ainda era a academia de belas artes. 

C.S.: Isso, e só em 1933 é que começou a ter algum registro, que foi o do CREA, 

seria então mais simples pegar por esses registros do CREA. Descobri então que a 

primeira registrada foi a Ruth Figueiredo da Luz, e depois vem a Déa que é a 

segunda.  

C.F.: E a Ruth é quem? 

C.S.: É uma arquiteta dessa época também que se formou antes. 

C.F.: Sim, se formou antes, por isso a Déa dizia que era a segunda.  

C.S.: Sim, mas a Ruth também foi a décima a se formar, de acordo com os 

registros da EBA, mas ela foi a primeira registrada no CREA. O que a Marlice sempre 

me fala, é que nessa época, muitas mulheres iam pra área acadêmica e ai não era 

obrigado se registrar no CREA, então não tem como ter um registro profissional 

dessas pessoas. Então eu resolvi tentar buscar pelo CREA mesmo. 
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C.F.: Sim, porque o CREA também não existia, o CREA foi uma criação da 

Revolução de 1930. Os conselhos profissionais foram criados nessa época.  

C.S.: Então, acaba sendo muito difícil ter informação sobre essas mulheres. Por 

isso estou buscando essas mulheres. Sobre a Déa, com certeza irei escrever sobre ela, 

ela é bem do inicio, existem alguns registros sobre ela, mas também não sei sobre 

quantas vou falar ainda, talvez pegue ela e mais uma, ela e mais duas, não sei ainda. 

C.F.: Porque circulando na casa dela, eu conheci que já morreu Pitanguy, o 

primeiro nome agora me fugiu, mas é irmã do Pitanguy, acho que ela é bem mais 

nova que a Déa, ela foi trabalhar bem novinha que nem você na SURSAN, isso por 

volta de 1960. E me lembro de uma Ruth Massou, também. Mas seriam pessoas perto 

dos seus 80 anos, se estivessem vivas, mas a Pitanguy não está, morreu quando eu 

era professor da Santa Úrsula com ela. 

C.S.: Então, a Marlice me disse que teve uma professora chamada Helena. 

C.F.: Helena Mayerhofer? 

C.S.: Essa mesmo, mas não encontramos o registro dela no CREA. Então essas 

mulheres que não tem registro serão difíceis de encontrar. 

C.F.: Mas sobre a Helena você vai encontrar muita coisa sobre ela. Eu também 

fui aluno dela. Ela mandava a gente desenhar colunas gregas. 

C.S.: Talvez eu encontre coisas sobre ela por isso, porque foi professora, talvez 

ela tenha artigos publicados, mas as profissionais que atuaram mesmo na carreira é 

que estão sendo mais difíceis de encontrar.  

C.F.: A Helena Mayerhofer vem de uma família de arquitetos. Tem o Lucas, a 

Helena e ainda tinha um sobrinho, que inclusive é daquele escritório do Toledo, 

Mayerhofer-Toledo. O sobrinho dela era sócio do Toledo.  

C.S.: Então, agora com o final da greve, vou então na UFRJ buscar esse álbum 

de formatura. 
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C.F.: Esse álbum de formatura com certeza você vai encontrar, se não tiver lá 

denuncia, pois fui eu que doei, a Marlice estava presente no dia. 

C.S.: Vou procurar outras fotos, trabalhos. 

C.F.: As fotos que eu te mandei você pode colocar como álbum de família. 

C.S.: Sim, vou procurar as revistas PDF e ver se tem algum registro dela na 

prefeitura, para tentar encontrar trabalhos dela. 

C.F.: Nessa sociedade de Engenheiros da Prefeitura, que eles chamavam de 

SEP, talvez tenha alguma coisa também, que é a atual SEAERJ, fica ali na Glória.  

C.S.: Ela fez concurso? 

C.F.: Não sei, não sei se naquela época tinha concurso. 

C.S.: Porque se ela fez concurso, posso tentar procurar no Diário Oficial. Mas 

talvez naquela época ela pode ter entrado pro serviço público sem nada.  

C.F.: É... você pode encontrar alguma coisa também na Secretaria de Obras, 

que também tem uma coleção dessa revista, no Piranhão também tem essa revista, e  

deve ter a parte toda de obras, pois a SURSAN foi incorporada a Secretaria de Obras. 

C.S.: Ela provavelmente deve ter sido uma das primeiras urbanistas.  

C.F.: Quem mais você já achou? 

C.S.: Por enquanto ela, só a Déa. Até encontramos os nomes de outras, mas a 

Marlice ficou bastante empolgada com a Déa pela sua proximidade com ela. 

C.F.: Eu vou dar uma procurada na minha casa por alguma coisa escrita por 

ela, o que eu tenho são os livros que ela me deu, as revistas, a parte toda de obras 

sobre o Rio de Janeiro que ela tinha uma biblioteca fantástica sobre o Rio de Janeiro, 

obras que hoje em dia são até obras raras, de história do Rio de Janeiro que eu doei 

para o IPHAN, no tempo que fui superintendente, mas isso tudo é muito impessoal, 

porque foram coisas que ela foi comprando.  
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C.S.: Você não sabe de obras que ela tenha assinado?  

C.F.: Não. Isso talvez você possa pesquisar na própria secretaria de obras. 

Acho que na prefeitura as pessoas não assinam nada não.  

C.S.: Eu acredito que sim, pois tem coisas que sabemos a autoria, tem obras 

que sabemos que foi da Carmen, que foi do Reidy. 

C.F.: Eu acho que ela chegou a ser chefe de um setor da SURSAN.  

C.S.: Isso seria uma coisa interessante, mas eu teria que ver em registros 

históricos deles. Você sabe se ela chegou a fazer parte de alguma outra sociedade? 

C.F.: Além da SEAERJ, além da União Feminina Universitária? Não me 

lembro dela ter comentado que ela tenha sido do IAB, acho que deve ter sido, pelo 

menos do IAB, pois ela me deu algumas revistas do IAB e para receber a revista é 

preciso que tenha sido sócio.  

C.S.: E onde será que eu encontro coisas sobre essa União Universitária? Isso 

foi uma coisa que me interessou muito, pois eu ainda não tinha ouvido falar. 

C.F.: União Universitária Brasileira, ou Mulheres Universitárias, era uma coisa 

assim. É uma coisa interessante, lembro dela falando disso, tinha inclusive uma coisa 

de gerar bolsas de estudos para outras mulheres estudarem.  

C.S.: Isso independente da área? 

C.F.: Sim, independente da área. Até porque a Carmen Portinho era 

engenheira, a Isabel era professora de inglês, Beata Detori, que é uma daquelas três 

pessoas que estão na foto em Londres, era embaixadora, inclusive diplomada. Todas 

elas dessa turma que formam essa União.  

C.S.: Porque será que ela nunca casou?  

C.F.: Ah, eu não sei.  

C.S.: Eu achei interessante, porque nessa época era difícil a mulher não casar.  
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C.F.: Não é muito comum as pessoas não casarem. Até porque as pessoas só se 

casavam uma vez, ou você arranjava um marido ou não interessa. 

C.S.: Mas se você for ver tem o caso da Carmen que se separou, então ela 

nunca casou realmente com o Reidy mas eles moravam juntos, porque ela já tinha 

sido casada. Mas é interessante. A Lina Bo Bardi era casada, a própria Bertha Lutz 

era casada. Foi uma época onde as mulheres começaram a não casar na verdade.  

C.F.: Exatamente. Talvez até porque casar fosse uma necessidade econômica, e 

pelo fato dela já ter uma independência econômica desde os 19 anos quando ela se 

forma, talvez ela tenha optado “casar é um saco”, “ter marido é mais saco ainda”, 

naquele momento era.  

C.S.: Pode ser. Você sabe se ela chegou a trabalhar como desenhista? 

Projetista? Porque nessa época também era comum às mulheres quando se 

formavam trabalhar como desenhista em algum escritório e depois é que ia fazer 

outra coisa.  

C.F.: Pois é, isso eu já não me lembro dela comentar não. Acho que ela começo 

cedo na prefeitura. Sim, porque a gente começava como desenhista, até eu.  

C.S.: Mas ela chegou a trabalhou de repente no BNH ou outra coisa assim?  

C.F.: Não, o BNH é uma coisa recente, veio bem depois. 

C.S.: E o SPHAN214? 

C.F.: Não, o SPHAN foi em 1937. Efetivamente a vida dela foi na Prefeitura, 

depois SURSAN no Estado da Guanabara, mas nessa linha.  

C.S.: O que seria interessante para mim é encontrar alguma coisa que ela 

tivesse desenhado, uma planta que ela assinou. 

                                                 
214 O SPHAN foi o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi criado no final de 1936, 
com o intuito de olhar para o passado e selecionar o que se deve preservar enquanto memória cultural 
e arquitetônica. Foi um órgão subordinado ao Ministério da Educação e ao ministro Gustav o 
Capanema que convidou Rodrigo Melo Franco de Andrade para dirigir a instituição.   
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C.F.: Isso é uma coisa que eu posso procurar lá em casa, pois esse túnel é uma 

coisa que eu lembro de ter visto.  

C.S: Então muito obrigada! Lembrando de mais alguma coisa a gente marca 

mais uma conversa. Mas já me ajudou bastante, pois agora eu já sei o que procurar e  

onde vou pesquisar as coisas, o que facilita bastante a minha vida. Você falou que foi 

professor, não é mais? 

C.F.: Fui na Santa Úrsula por quatro anos só. 
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ANEXO C – JORNAL “O IMPARCIAL” - ANNO IV - RIO DE JANEIRO - DOMINGO, 7 DE 

AGOSTO DE 1938 – NÚMERO 982.   
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ANEXO D - PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL ONDE APARECE MENÇÃO À DÉA TORRES DE 

PARANHOS.  
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ANEXO E – FLYER CONVITE PARA O EVENTO “ARQUITETA & URBANISTA” REALIZADO NO 

DIA 15 DE MARÇO DE 2013.  
 

 

Fonte: Facebook do evento215. 

 

                                                 
215 O evento foi divulgado na rede social Facebook, através do si te: 
https://www.facebook.com/events/449722145102007/ 


