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Ordem da apresentação

• Percurso metodológico: constituição dos elementos de pesquisa

• O procedimento de pesquisa e alguns resultados: análise de dados e verificação
das hipóteses
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Metodologia 

Método de pesquisa histórica 

■ Problematização

■ Revisão historiográfica / mapeamento
das fontes

■ Definição dos objetos

■ Hipóteses

■ Verificação das hipóteses através da
sistematização e cruzamento de
fontes de diferentes natureza sob um
enfoque historicamente
contextualizado.

■ Resultados – produção da tese

Abordagem teórica
▪ Joan Scott – categoria de gênero
▪ Bourdieu – Habitus, campo,

dominação simbólica, etc.

Abordagem historiográfica

Abordagem sob a dimensão da história
social que observa através de seus
objetos:

■ Círculos de sociabilidade

■ Exclusões, desigualdades e
diferenças

■ Relações sociais

■ Processos
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Objeto
Mulheres no campo profissional da 
arquitetura e urbanismo



Recorte espaço temporal
• Rio de Janeiro – antiga Capital Federal e onde se localizava a primeira instituição

de formação em arquitetura.

• Décadas de 1910 – 1960 – Análise historiográfica e fontes que conduziram a dois
marcos: primeira mulher formada na ENBA em 1914 e fins de 1960 e início de
1970 como período de expansão do ensino superior com expansão do número
de mulheres nos cursos. Momento também de ampliação dos estudos sobre a
mulher.
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Objetivos
1) Problematizar e revisar a historiografia concernente ao papel da mulher na arquitetura e no

urbanismo a partir das trajetórias de profissionais no recorte citado compreendendo assim a
gradual expansão da profissionalização da mulher nestes campos;

2) Nutrir com mais dados o debate das relações entre arquitetura, urbanismo e gênero partindo
do ponto de vista de que outros exemplos devem ser contemplados além das experiências
reconhecidas e emblemáticas.

3) Provocar um debate em torno de novas possiblidades de apreensão e construção das
narrativas em história da arquitetura e urbanismo a partir de um exercício crítico e da
apresentação de perspectivas metodológicas que já estão em evidência no cenário nacional e
internacional.

4) Analisar as ações destas profissionais como sujeitos históricos atuantes na consolidação dos
campos da arquitetura e do urbanismo nas esferas do ensino, trabalho e movimentos sociais
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Processo de problematização – Motivações e 
justificativa

Percepção pessoal a partir da docência no curso 
em instituição privada: maior parte das turmas 

era composta por mulheres. Os currículos e 
disciplinas quase não apresentam exemplos de 

mulheres no campo. 

CAU 2020: Arquitetas negras sofrem 16% mais 
assédio que arquitetos brancos. 40% dos bebês 

de 0 a 4 anos de idade ficam sob os cuidados das 
profissionais que são mães e 11% ficam com os 

pais. 

“O passado é atingido a partir do presente” Le Goff 
“O conhecimento do presente ser diretamente ainda mais importante para 

a compreensão do passado” Bloch 

CAU 2019: Entre 2012 e 2019 as mulheres 
venceram 15% das premiações nacionais e os 

homens 85%. 

CAU 2021: 193.443 profissionais, sendo 
123.997(64%) mulheres e 69.446 (36%) homens.
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Processo de problematização - Questões
Alguns dos problemas adjacentes:

Quem foram as primeiras arquitetas e urbanistas do
Brasil?

Elas não existiram de fato?

Não existiram arquitetas e urbanistas até os anos 1970?

Basta resgatar as memórias de mulheres arquitetas e
urbanistas? Quem esqueceu as arquitetas e urbanistas e
por quê?

Que memórias elencamos na construção das
historicidades destas áreas?

E o quanto estas memórias não estão pautadas sob a
lógica do patriarcado?

Que espaço de atividade e inserção fora garantido às
arquitetas e urbanistas para que sua produção fosse
então considerada limitada em “quantidade” ou
“qualidade”?

Problemas inicias:

Mulheres sempre foram maioria na área? Quem
foram as primeiras arquitetas e urbanistas do
Brasil?

Por que não se observam relatos apurados sobre
mulheres como profissionais de arquitetura e
urbanismo ao longo da história?

Noções para reflexão:
“operar com a construção da amnésia
social é uma chave de leitura importante
para se compreender os porquês dos
esquecimentos” Motta (2012, p. 39)
“Excluídos da história” e “Invisibilidade”
(Perrot)
Memória atravessa e alimenta a história
(Le Goff)
“Violência simbólica” (Bourdieu)
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Revisão historiográfica – Estado da arte 
Arquitetas na 
historiografia da 
arquitetura e 
urbanismo:
Carlos Lemos (1979), 
Bruand (1981), 
Segawa (1998), 
Zein e Junqueira (2010),
Bonduki (1998 e outros)
Bonduki e Koury (2014), 
Goodwin (1943),
Mindlin (1956), 
Oliveira e Freire (2002 e 
2008), etc. 

Estudos sobre a 
mulher nas ciências 
humanas e sociais a 
partir de 1970: 
Saffioti (1976), 
Perrot (1973 e outros),  
Barroso e melo (1975), 
Alterman (1978),
Del Priore e Bassanezi
(1997), 
Delphy (2019), 
Hahner (1978), 
Matos (1993), 
Rago (1995 e outros),  etc. 

Estudos da mulher 
na arquitetura e 
urbanismo foram 
pioneiros nos EUA:
Wright (1980),
Torre (1977), 
Hayden (1982),
Cole (1973), 
Allaback (2008), 
Giedion (1948), etc. 

No Brasil a produção 
é mais recente:
Rubino (2009 e outros), 
Risério (2015), 
Nobre (1999), 
Nascimento (2007 e 
outros), 
Lima (2013),
Segawa (2020), 
Silva (2017), etc. 
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Fontes
Origem institucional:
Arquivo Nacional, Arquivos da Escola Superior de Design
Industrial (ESDI), Arquivos do Museu de Arte Moderna
(MAM), Arquivos da Associação Brasileira de
Engenheiras e Arquitetas, Arquivo Geral da Cidade do
Rio de Janeiro, Arquivo Público do Estado do Rio de
Janeiro, Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil, Arquivos da Sociedade dos
Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro,
Seção de Periódicos da Biblioteca Nacional, Arquivos do
Museu D. João VI, Núcleo de Pesquisa e Documentação
da FAU – UFRJ, Arquivos do Instituto Histórico
Geográfico Brasileiro, Arquivos do Instituto dos
Arquitetos do Brasil, Biblioteca do Clube de Engenharia,
documentos e registros no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro e Sindicato
dos Engenheiros do Rio de Janeiro.

Natureza:
Fontes escritas físicas e digitalizadas, visuais ou
iconográficas e arquitetônicas.
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Hipóteses

1) Aponta-se como uma hipótese para a compreensão da persistência das desigualdades e não
reconhecimento das mulheres no campo, apesar da feminização deste, a ideia de que no
campo da arquitetura e urbanismo observamos as mesmas formas de representação da
mulher definidas ao longo do tempo, tais como, a suposta inferioridade intelectual perante o
homem, a repetição da lógica da domesticidade e cuidado através da segmentação das
atividades na área.

2) Constatada a presença de mulheres formadas em arquitetura e urbanismo, atuando em
projetos públicos privados e no ensino, participando das atividades de discussão da área,
considera-se que estas personagens foram tão importantes, assim como as figuras
masculinas, para a consolidação do campo da arquitetura e urbanismo.

3) Logo, se sustenta como hipótese que mecanismos utilizados na época, tais como a gradativa
presença no ambiente educacional, possibilitada pela estruturação do ensino de arquitetura
e de urbanismo e as reformas educacionais da década de 1930, a ação coletiva com pautas
feministas e a busca pela oportunidade de carreira pública, são fatores que podem ser
considerados em conjunto para compreensão do processo de feminização do campo da
arquitetura e do urbanismo nas décadas mais recentes.
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Análise dos dados e verificação das hipóteses 

11



Sistematização dos dados a partir da 
delimitação do objeto
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1) Aponta-se como uma hipótese para a
compreensão da persistência das
desigualdades e não reconhecimento
das mulheres no campo, apesar da
feminização deste, a ideia de que no
campo da arquitetura e urbanismo
observamos as mesmas formas de
representação da mulher definidas ao
longo do tempo, tais como, a suposta
inferioridade intelectual perante o
homem, a repetição da lógica da
domesticidade e cuidado através da
segmentação das atividades na área.

Perceber:
▪ a persistência do padrão de domesticidade e 

da lógica do cuidado analisando as atividades 
das profissionais.

▪ a suposta natureza biológica determinante do 
comportamento e valores sociais: lógica 
análoga à condição masculina e lógica do 
reforço da condição feminina investigando as 
percepções de suas imagens como arquitetas 
e urbanistas.

▪ as relações entre as figuras masculinas e 
femininas no campo da arquitetura e 
urbanismo (Scott)

▪ o que não é “Naturalidade” ou “neutralidade” 
na relação entre os sexos (Bourdieu) dentro 
do campo da arquitetura e urbanismo. 

Verificação das hipóteses através das fontes e 
ferramentas teóricas
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2) Constatada a presença de mulheres
formadas em arquitetura e
urbanismo, atuando em projetos
públicos privados e no ensino,
participando das atividades de
discussão da área, considera-se que
estas personagens foram tão
importantes, assim como as figuras
masculinas, para a consolidação do
campo da arquitetura e urbanismo.

Realizar a crítica metodológica à
forma de construir as narrativas e
formas de historicizar as trajetórias
através das fontes, bem como
evidenciar a problemática em torno
destas a partir da desconstrução do
“mito do gênio ou mestre”, “formato
mográfico”, “parcerias” (Stratigakos,
Colomina e Rubino) e com os próprios
dados das fontes. Interessa explicar a
ausência delas sob as chaves da
violência simbólica, inviabilização,
amnésia social, das questões de
gênero, etc.
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3) Logo, se sustenta como hipótese que
mecanismos utilizados na época, tais como
a gradativa presença no ambiente
educacional, possibilitada pela estruturação
do ensino de arquitetura e de urbanismo e
as reformas educacionais da década de
1930, a ação coletiva com pautas feministas
e a busca pela oportunidade de carreira
pública, são fatores que podem ser
considerados em conjunto para
compreensão do processo de feminização
do campo da arquitetura e do urbanismo nas
décadas mais recentes.

Apontar as trajetórias das primeiras
arquitetas e urbanistas e suas
experiências sempre buscando seus
significados no processo histórico de
estabelecimento do campo da
arquitetura e urbanismo numa
perspectiva de gênero.
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Auxilia na comprovação das
hipóteses 2 e 3 onde o interesse é a
presença delas no processo de
consolidação do campo e como
importantes para a atual presença da
mulher na arquitetura e urbanismo.

Dimensão da formação
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Dimensão da formação

Diplomas expedidos entre 1905-1970. Museu D. João.

Livro de Frequência 1933 - 1937. Museu D. João.



Arinda da Cruz
Sobral – a primeira
aluna do curso de
arquitetura da
ENBA - 1907 - 1914
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O Paíz, 16 de dezembro de 1911

Capela de São Silvestre em 2020 (figura 10) 
Fonte: https://radiocatedral.com.br/reabertura-da-capela-sao-silvestre/

▪ Progresso
▪ Rupturas
▪ Legitimidade da escola e 

profissional
▪ Qual o significado do anúncio da 

primeira arquiteta neste 
contexto? 

▪ Quais os significados da 
realização do projeto pela 
primeira arquiteta?

A notícia, de 28 e 29 de dezembro
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Arinda da Cruz Sobral 

https://radiocatedral.com.br/reabertura-da-capela-sao-silvestre/


Vida Doméstica, agosto de 1930

Gazeta de Notícias, 15 de abril de 1928

Diário de Notícias, 11 de novembro de 1932

Danúzia Palma 
Dias Pinheiro –
a segunda 
arquiteta do 
curso da ENBA 
- 1929

O Paíz, 17 de 
março de 
1929
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Arinda e Danúzia: violência 
simbólica, amnésia social  e 
invisibilidade. Memórias que 
não alimentaram a história? 
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1914 – Arinda da Cruz Sobral - Adolfo
Morales de Los Rios Filho -
Archimedes Memória -
Atílio Correa Lima – Lucas
Mayerhofer – Danúzia Palma Dias Pinheiro –
Marcelo Roberto – Carlos
Leão – Saturnino Brito –
Oscar Niemeyer - 1934

“violência simbólica, violência suave, insensível, invisível as suas próprias vítimas que

se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do

conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em

última instância, do sentimento.” (BOURDIEU, 2002, p. 3)



Jornal A noite de 1940. 

Dimensão do 
trabalho
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Edição especial da Revista da Semana sobre urbanismo. 
Déa Paranhos na organização do 1º Congresso do Urbanismo 

em 1941 

Bonduki, Nabil. Affonso Eduardo Reidy. Instituto Lina Bo Bardi e Ed. Blau, São Paulo, 2000. 
Deá com profissionais da PDF. 

Dimensão do 
trabalho
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Dimensão da 
luta social
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Correio da Manhã, 19 de abril de 1945



Proposta de estrutura da tese
Introdução

Capítulo ou seção 1:

A Historicidade da mulher na arquitetura e no urbanismo 

Capítulo ou seção 2:

A dimensão da formação profissional de mulheres: a escola

Capítulo ou seção 3:

A dimensão da atuação profissional de mulheres: o trabalho

Capítulo ou seção 4:

A dimensão da atuação social: lutas feministas 

Conclusões 
•
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Questão para a banca

Quanto à possibilidade de ampliação do universo de objetos a
serem analisados. Tendo em vista o ineditismo do tema e os
questionamentos referentes a delimitação da análise em três
objetos principais, apresentamos dúvida quanto à possibilidade
de ampliação do universo de objetos e o que pode significar esta
reorientação da pesquisa em termos de contribuição para a área.
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