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RESUMO 
Este trabalho aborda a questão do ensino de arquitetura na América Latina sob a perspectiva de 
gênero. É construído a partir de um eixo de argumentação estabelecido entre a história da 
arquitetura e a prática projetual. Inicia discutindo o impacto dos discursos da história da 
arquitetura nas mentes das estudantes e dos estudantes ao longo de seu processo de formação. 
Prossegue considerando o esforço que as alunas e os alunos têm que fazer sobre si mesmos para 
adquirir as habilidades envolvidas no ato de projetar. Sustenta-se que um dos fatores que os 
estimula a empenhar-se em aprender a projetar são as identificações e fantasias construídas 
mentalmente, acerca de sua futura identidade profissional. Estas são em parte alimentadas pelas 
referências profissionais apresentadas pelas professoras e professores. Nesse contexto, 
possivelmente a carga desproporcionalmente alta de modelos e referências de arquitetura 
masculinos, europeus e norte-americanos induz à percepção de desconexão e distanciamento 
das alunas e alunos latino-americanos frente ao universo profissional em que acreditam que 
virão a atuar efetivamente. Por fim, pontua alguns momentos da história da arquitetura latino-
americana do século XX, destacando a princípio a relevância de se levar em conta uma 
abordagem historiográfica apropriada aos contextos e realidades específicas da América Latina, 
como já chamava a atenção Marina Waisman. O capítulo encerra-se com a análise de alguns 
tópicos considerados relevantes na produção arquitetônica da América Latina deste século.  
PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Arquitetura latino-americana, Gênero, Historiografia, Processo de 
projeto 
 

ABSTRACT 
This paper addresses the issue of architectural education in Latin America from the gender 
perspective. It constructs an axis between the history of architecture and the design practice. It 
begins with some considerations about the impact of the architectural history discourses, in the 
minds of students throughout their training process. It goes on considering the effort that 
students have to do by themselves to acquire the skills involved in the act of designing. It is argued 
here that one of the factors that encourages them on learning how to design are the 
identifications and mentally constructed fantasies about their future professional identities. 
These are largely powered by the models and the professional references presented by the 
teachers. In this context, we consider that the disproportionately high amount of male European 
and North American architecture models and references possibly induce the perception of 
disconnection and detachment of the Latin American students, regarding the professional world 
they believe they will effectively work. Finally, it highlights some moments in the history of the 
twentieth century Latin American architecture, emphasizing the importance of taking into 
account an appropriate historiographical approach to specific contexts and realities of Latin 
America, as already pointed out by Marina Waisman. The chapter concludes with an analysis of 
some topics considered relevant in this century`s Latin American architectural production. 
KEY-WORDS: Teaching, Latin-American architecture, Gender, Historiography, Design Process  
 

RESUMEN: 
En este trabajo se aborda el tema de la enseñanza de la arquitectura en América Latina a partir 
de la perspectiva de género. Para tanto, construye  un eje que se establece entre la historia de 
la arquitectura y la práctica del diseño. Comienza con algunas consideraciones sobre el impacto 
de los discursos historia de la arquitectura, en la mente de los estudiantes a lo largo de su 
proceso de formación. Continúa teniendo en cuenta el esfuerzo que las estudiantes y los 
estiduantes ejercen en sí mismos para adquirir las cacidads implicadas en el acto de diseñar. 
Aquí se argumenta que uno de los factores que les estimula a aprender cómo diseñar son las 
identificaciones y fantasías construidas mentalmente respecto a sus futuras identidades 
profesionales. Estos son impulsados en gran medida por los modelos y las referencias 
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profesionales de los maestros presentan. En este contexto, consideramos que la cantidad 
desproporcionadamente alta de los modelos de arquitectura masculinos,  europeos  y de 
América del Norte posiblemente inducen a la percepción de desconexión y el desprendimiento 
de los estudiantes de América Latina, con respecto al mundo profesional en que creen que van 
a trabajar. Por último, se destacan algunos momentos de la historia de la arquitectura del siglo 
XX en América Latina, destacando la importancia de se tener en cuenta un enfoque 
historiográfico adecuada a los contextos y realidades específicos  de América Latina, como  ya 
señalado por Marina Waisman. El capítulo concluye con un análisis de algunos temas 
relevantes considerados en este siglo acerca de la producón arquitectónica de América Latina. 
PALABRAS-CLAVE: Enseñanza, Arquitectura latinoamericana, Género, Historiografia, Proceso de 
proyecto 
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1. RELAÇÕES ENTRE DISCURSO, PRÁTICA E GÊNERO, E SEU IMPACTO NO ENSINO DE 

ARQUITETURA  

 

INTRODUÇÃO: A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO EM SALA DE AULA 

A construção dos discursos adotados por professoras e professores de arquitetura em sala de 
aula é em grande parte estruturada a partir dos livros e capítulos de história da arquitetura, 
artigos científicos, textos e vídeos produzidos pelo jornalismo especializado. Também são 
constituidores do discurso professoral as interlocuções entre colegas de profissão - da 
arquitetura e do ensino - ocorram elas no contexto da prática profissional do dia-a-dia, ou 
informalmente nos restaurantes, bares, cafés e corredores de escritórios e universidades. Estes 
discursos, como se sabe, não são neutros nem tampouco objetivos, mas permeados por visões 
de mundo, crenças compartilhadas, valores, ideais, convicções, desejos.  

 

Cada professora e cada professor constitui para si um mundo particular, em que os conteúdos 
que ensina têm um papel ou função no exercício de seu ofício de ensino. Como observou com 
precisão Maurice Tardif em "Saberes profissionais dos professores e conhecimentos 
universitários" (2000), a profissional ou o profissional, suas práticas e seus saberes não são 
elementos separados, mas integrantes de uma situação de trabalho. Ou seja, não há como dizer 
que existe um saber objetivo acerca de qualquer tema da arquitetura, aguardando uma 
professora ou um professor para transmiti-lo, puro, em sala de aula. Os saberes professorais são 
trabalhados e elaborados no mundo interior destas profissionais, e destes profissionais, como 
indivíduos, e então encenados em sala de aula em circunstâncias em que a pessoa responsável 
por ensinar precisa motivar, envolver-se, enfim, entrar em uma relação com as pessoas que 
estão ali para aprender.  

Aqui portanto estão em jogo dois conjuntos de práticas distintos, que operam em níveis 
diferentes, e que não deveriam ser confundidos: a prática professoral e a prática arquitetural. 
Em sala de aula, a prática professoral é o que de fato está ocorrendo, e nesse sentido uma 
realidade concreta. A prática arquitetural é evocada por meio do discurso professoral, e 
portanto uma construção abstrata e representada, transmitida e elaborada em sala de aula por 
meio dos discursos construídos por professoras e professores. O fato de estes discursos 
permanecerem centrados em valores predominantemente eurocêntricos e masculinos é o tema 
subjascente à discussão apresentada neste capítulo. 

 

O PAPEL DA HISTÓRIA DA ARQUITETURA NA CONSTRUÇÃO DO DISCURSO SOBRE A PRÁTICA 
ARQUITETURAL 

Ao longo de seus anos de formação, alunas e alunos de graduação serão instados a ler dezenas 
de textos e estarão expostos continuamente às falas de professoras, professores e colegas 
acerca daquilo que é considerado bom, apropriado e válido sobre a arquitetura: suas histórias, 
teorias e práticas. Os discursos construídos pelas historiografias arquitetônicas constituirão o 
universo de referências e possibilidades do mundo profissional de cada estudante. Não se deve 
subestimar o impacto destas leituras e falas na formação das mentes estudantis. Estes ganharão 
uma medida razoável de credibilidade à medida que nomes, datas, conceitos e valores vão 
sendo reforçados ao longo dos anos de estudo. Quanto mais estas informações são repetidas, 
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tanto mais ganham estatuto de verdade, configurando o que estudantes e profissionais passarão 
a chamar de realidade profissional (LIMA, 2004). 

A história da arquitetura e sua bibliografia, nesse contexto, têm um papel importante ao conferir 
sentido à produção arquitetônica, organizando arquiteturas, projetistas e lugares em escalas de 
valores específicas. Sendo ensinada parte sob a forma de texto, parte sob a forma de imagens, 
a história da arquitetura tem um efeito importante na criação do sentido de realidade que 
alunas e alunos constroem mentalmente. Como Pierre Bourdieu discute em As regras da arte, o 
texto tem o potencial de produzir um efeito de crença, antes que um efeito do "real" 
(BOURDIEU, 1992, p: 366). Embora Bourdieu refira-se principalmente ao texto literário, observa 
que também o texto científico exerce o "efeito de crença” que, como no texto ficcional, ocorre 
a partir da illusio fundamental que consiste na crença na realidade do mundo.  

Ao longo do século XX e até os dias de hoje, a bibliografia adotada em cursos de história da 
arquitetura brasileiros frequentemente dá bastante espaço e importância a obras de autores 
que, não obstante sua relevância na constituição de um determinado quadro da produção 
arquitetônica moderna europeia e norte-americana, não pretenderam dar conta de refletir 
detidamente sobre a produção latino-americana, nem parecem ter tido acesso a qualquer 
instrumento metodológico que lhes permitisse reconhecer e analisar de que modo as mulheres 
estiveram sempre envolvidas (e sempre estiveram) na produção arquitetônica neste contexto. 
Exemplos clássicos deste tipo de autores são Nikolaus Pevsner (Pioneers of Modern Design, 
1960), Kenneth Frampton (Modern Architecture: A Critical History, 1980) e William Curtis 
(Modern Architecture Since 1900, 1982)4. Todos com carreiras acadêmicas britânicas notáveis.  

O problema que podemos identificar aí é o papel constitutivo que esta bibliografia teve na 
construção das crenças fundamentais e discursos sobre arquitetura construídos por gerações de 
alunas e alunos de arquitetura que vieram, posteriormente, a tornarem-se professoras e 
professores. A exposição, ao longo de décadas de formação, a textos cujos modelos lingüísticos 
que são genericamente ambíguos para as mulheres e claros e categóricos para os homens, ou, 
mais frequentemente, a textos que se expressam inteiramente no masculino - mesmo quando 
escritos por mulheres - consitui um modelo de pensamento que se solidifica e assume o estatuto 
de verdade indiscutível.  

 

O ensino de história da arquitetura – ao manejar texto e imagem, ao evocar conceitos e edifícios, 
ao articular vários níveis de significados – vem construindo parte do material do qual se constitui 
o universo mental e o imaginário arquitetônico, cultural e social de estudantes de arquitetura. 
O modo como estudantes estruturam esse universo é em parte individual e em parte coletivo. 
Há um esforço pessoal para estruturar e incorporar não apenas conhecimentos, mas 
comportamentos que, ao produzir algum grau de transformação pessoal, conduzem a estudante 
ou o estudante a conectar-se, cada vez mais estreitamente, à cultura de sua profissão. Neste 
processo, para as mulheres - eclipsadas nos textos que se exprimem exclusivamente no 
masculino - introduz-se aí um obstáculo identitário que tem efeitos concretos. Os nomes e 
substantivos masculinos, acompanhados pelas obras feitas por homens e fotografias de 
arquitetos com suas vestimentas e atitudes típicas da profissão, criam um universo em que 
inexistem os modelos femininos, a não ser como notória exceção, como era o caso da arquiteta 
de origem iraniana, Zaha Hadid, ou Lina Bo Bardi, brasileira de origem italiana. 

                                                 
4 As datas das obras aqui mencionadas referem-se às suas primeiras edições. Na bibliografia aparecem 
as datas das edições efetivamente consultadas. 
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Os modos pelos quais o alunado esforça-se por entender os sentidos da prática projetual e 
apreender os procedimentos – torná-los seus, toma como base esse material. Os conteúdos e 
os modos pelos quais o ensino da história é exercido, têm um papel na formação do estoque de 
modelos e possibilidades com base no qual alunas e alunos constróem seu próprio modo de ser 
profissional. Nesse sentido, na América Latina, elas e eles enfrentam duas barreiras importantes: 
a predominância massiva de modelos e discursos masculinos e a valorização de referências e 
periodizações estadunidenses e europeias. Como constituir, neste cenário, uma visão pessoal 
de inserção profissional a partir de um conjunto de modelos tão distorcido e tão descolado da 
realidade estudantil latino-americana? 

Importante notar,  as referências hegemônicas – europeias, estadunidenses, masculinas – não 
são desprovidas de valor e têm seu papel. Entretanto, sua predominância ou sua presença quase 
exclusiva nos escopos de ensino de arquitetura não só produzem um efeito de distorção em 
relação à prática da arquitetura e seu papel nas comunidades em que se inserem. Do ponto de 
vista pedagógico, podem contribuir para a sensação de distanciamento, de desconexão, de 
desengajamento, o que, equivocadamente, pode ser percebido como falta de interesse por 
parte do alunado. Por outro lado, observado sob o ângulo da distorção do conjunto de modelos, 
este comportamento pode talvez apontar para a necessidade do provimento de conjuntos de 
modelos mais próximos da realidade estudantil, que permitam às estudantes e aos estudantes 
de arquitetura construírem suas próprias pontes na direção de tornarem-se profissionais que 
desejem ser, ou até mesmo sonhem ser. É plausível supor que o ensino de história da arquitetura 
possa contribuir nesse sentido ao incluir com mais vigor os dois aspectos já mencionados, mais 
próximos da realidade estudantil: a produção latino-americana, e as mulheres, que constituem 
há décadas, a maioria nas classes nas faculdades e na prática profissional. 

2. A PRÁTICA PROJETUAL NO PROCESSO DE FORMAÇÃO EM ARQUITETURA E 
URBANISMO 

Ao longo dos anos de formação, alunas e alunos de arquitetura e urbanismo serão demandados 
a desenvolver habilidades de projeto, do edifício à cidade. Durante este processo, cabe 
perguntarmo-nos acerca de quais são as motivações, para além das notas nas avaliações, que 
mantêm uma estudante ou um estudante no caminho de esforçar-se para adquirir 
conhecimentos e habilidades.  

A atividade de projetar envolve pensar a respeito e elaborar desenhos descrevendo aspectos de 
um artefato que não existe. Ou seja, é uma atividade que exige delinear algo que não está claro 
no início do processo. Talvez seja possível dizer que a atividade de projeto consiste em uma 
negociação entre o conhecido e o desconhecido. O conhecido envolve os dados fornecidos a 
priori – como a localização e o programa, e até mesmo algumas referências projetuais. Também 
envolve um aspecto mais complexo: as habilidades com que a projetista ou o projetista conta, 
compreendendo técnicas e estratégias de projeto e o domínio de softwares, por exemplo. 
Contar com a proficiência profissional é, possivelmente, um elemento que também opera na 
fronteira entre o conhecido e o desconhecido, uma vez que não são claros, para quem projeta, 
as extensões e limites de suas próprias habilidades. Com a experiência é provável, entretanto, 
que a segurança acerca da eficiência destas habilidades aumente, na medida em que um 
conjunto cada vez maior de problemas de projeto seja enfrentado com alguma medida de 
sucesso. 

No âmbito do ensino de arquitetura, o desenhar é tanto a habilidade mais estimulada quanto a 
ferramenta mais utilizada no processo de ensino de projeto. A atividade de desenhar - e as 
diversas capacidades que envolve - estabelece um diálogo entre aquilo que é conhecido e aquilo 
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que ainda resta conhecer no projeto. Em uma atividade dialética de idas e vindas, a pessoa ou 
grupo que projeta vai se aproximando sucessivamente das definições que compõem a 
proposição projetual.  

O problema que enfrentamos, no âmbito do ensino, é a ausência de experiência anterior por 
parte das alunas e dos alunos – não apenas no que se refere ao desenho como instrumento de 
projeto, mas também ao repertório de soluções projetuais utilizado para resolver determinados 
tipos de problemas. Somam-se a isso as dificuldades em trazer, para a vida acadêmica, as 
situações reais que um escritório de arquitetura enfrenta no dia-a-dia. Por essa razão, como 
Lawson comenta, muitas vezes é difícil que o conjunto de estudantes se engaje em práticas que 
levem em conta todas as partes efetivamente envolvidas em um projeto. “Em vez disso, para 
eles é muito mais fácil desenvolver, de forma muito pessoal, processos autorreflexivos que 
visam principalmente a satisfazer a si mesmos e, talvez, aos professores” (LAWSON, 2011, p. 
19). 

No esforço de suprir esta lacuna, professoras e professores de projeto mobilizam um arsenal de 
referências que consideram válidas e importantes para a formação do alunado. Para tanto, se 
valem das referências históricas da arquitetura e repertórios de formação e prática profissional 
que consideram válidos e relevantes para as situações de ensino que enfrentam. Como 
mencionamos anteriormente, ainda é possível verificar a presença predominante e constante 
de modelos eurocêntricos e masculinos como referência de valor para a prática do projeto, 
embora este seja um cenário em transformação. Estratégias alternativas de pensar a prática 
projetual e a autoria do projeto vêm aos poucos ganhando espaço nas salas de aula. De uma 
forma ou outra, cabe refletirmos sobre o fato de que, o conjunto de referências constituídas 
pelas e pelos docentes - as obras e suas arquitetas ou arquitetos referenciais, as leituras 
recomendadas e as práticas valorizadas - vão servir como força motriz para que estudantes de 
arquitetura adquiram e desenvolvam habilidades de projeto e um comportamento cada vez 
mais próximo do que se imagina profissional. Nesse sentido, os modelos inspiradores 
provavelmente desempenham um papel importante, especialmente em sua capacidade de 
acionar as fantasias do alunado e, eventualmente, as identificações – mais próximas da 
realidade - em relação ao que desejam e ao que podem se tornar na vida profissional.  

Tudor Balinisteanu (2008), ao discutir a narrativa na construção dos mundos sociais,  argumenta 
que, em primeiro lugar, nossas identidades são fantasiadas nos recessos de nossas mentes. De 
modo a dar corpo a essas fantasias, nós empregamos, em certa medida, as narrativas que 
obervamos e aprendemos dos outros. Estes atos de citação moldam nossas percepções de nós 
mesmos e dos outros, à medida que negociamos nossas identidades nos cenários sociais nos 
quais interagimos. Por sua vez, Lawson (2011) observará o impacto desse processo no modo 
como estudantes falam, vestem-se e constroem imagens sobre si e a vida que os espera. 
Decorrem daí algumas implicações interessantes para a reflexão sobre o papel e o potencial de 
um ensino de arquitetura e urbanismo que assuma explicitamente uma abordagem latino-
americana e de gênero, e seu impacto na construção da identidade profissional e seu inerente 
conjunto de habilidades, como discutirei a seguir.  

3. TÓPICOS ACERCA DA HISTÓRIA DA ARQUITETURA NA AMÉRICA LATINA DO SÉCULO 
XX6 

                                                 
6 Esta sessão do artigo fundamentou-se no capítulo “Arquitetura do Século XX na América Latina”, que integra o 
livro “Arquitetas e Arquiteturas na América Latina do Século XX” (2013), da autora. 
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Como vimos até agora, a construção do discurso de professoras e professores em sala de aula 
pode ser considerada o resultado de um processo pessoal, porque cada docente passa, de 
seleção e julgamento de referências históricas e práticas que relacionam os conhecimentos da 
arquitetura e do urbanismo ao mundo social, cultural, político, econômico... A história e 
historiografia correntes da arquitetura exercem um papel constitutivo nesse contexto, bem 
como os escritos jornalísticos e as interações sociais no âmbito profissional. Nas últimas 
décadas, a predominância das abordagens historiográficas europeia, estadounidenses e 
masculinas tem constribuído para a constituição de um cenário particularmente distorcido sobre 
os modos de pensar e fazer arquitetura na América Latina.  

Verifiquemos por exemplo a seleção de profissionais que receberam, em suas quase três 
décadas de exsitência, a distinção internacional Pritzker Prize, cujo propósito, como enunciado 
em seu site, é: 

"Honrar um arquiteto, ou arquitetos, vivos, cuja obra construída demonstra uma 
combinação de talento, visão e compromisso, que tenha produzido contribuições 
consistentes e significativas para a humanidade e o ambiente construído por meio 
da arte da arquitetura."7 

 

É forçoso notar que, em língua inglesa, não há a flexão de gênero para a palavra "architect". 
Então porque a traduzimos para o português em sua flexão para o masculino? Pela mesma razão 
que escolhemos o prestigioso prêmio como um tema para a reflexão sobre a existência e o 
impacto dos modelos construídos a partir da produção masculina nos países considerados 
"centrais", como já falaremos abaixo. 

 Em suas 39 premiações, apenas uma mulher foi contemplada isoladamente, a iraquiana 
naturalizada inglesa Zaha Hadid em 2004; e mais duas junto a seus sócios: os japoneses Kazuyo 
Sejima em parceria com Ryue Nishizawa, titulares do SANAA, em 2010, e os espanhóis Carme 
Pigemand Vilalta, associada a Rafael Aranda e Ramon Vilalta, em 2017.  Verdade seja dita, em 
2012, o chinês Wang Shu foi indicado para a premiação em conjunto com sua mulher, Lu Wenyu, 
sócia-fundadora do escritório que mantêm desde 1998: "Amateur Architecture". Entretanto, 
Wenyu recusou o prêmio, considerando o custo da fama um ônus alto demais com que arcar. 
Até hoje, nenhuma arquiteta latino-americana foi contemplada. 

Quatro arquitetos latino-americanos receberam a distinção: o chileno Alejandro Aravena, em 
2016; os brasileiros Paulo Mendes da Rocha, em 2006 e Oscar Niemeyer em 1988, dividindo o 
prêmio com Gordon Bunshaft, dos Estados Unidos; e o mexicanos Luis Barragán, em 1980. Com 
efeito, a análise dos ganhadores do Prêmio Pritzker parece coincidir mais com a bibliografia 
corrente da história da arquitetura, aquela tão frequentemente estudada e referenciada, 
inclusive em âmbito latino-americano, do que com o cenário real da prática e produção de 
arquitetura na América Latina.  

Retomamos então a questão que começamos a discutir acima: qual o papel destes modelos para 
as alunas e alunos latino-americanos de arquitetura e urbanismo? Neste cenário, cabe rever o 
trabalho de historiadora e crítica argentina de arquitetura, Marina Waisman, uma das figuras 
mais marcantes da história, historiografia e crítica da arquitetura latino-americanas. Seus dois 

                                                 
7Texto original em http://www.pritzkerprize.com/about/purpose "To honor a living architect or architects whose built 
work demonstrates a combination of those qualities of talent, vision, and commitment, which has produced 
consistent and significant contributions to humanity and the built environment through the art of architecture. 
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livros, La estructura histórica del entorno (1971)8 e El Interior de la historia: historiografia para 
uso de latinoamericanos (1990), são considerados essenciais para o estudo e pesquisa acerca 
das temáticas ligadas à arquitetura e ao urbanismo na América Latina.  

O primeiro livro propõe uma metodologia de análise baseada em séries tipológicas, para 
formular uma estrutura analítica que permitiria devolver à arquitetura sua própria identidade. 
Atualmente, seu trabalho tem sido - cada vez mais - considerado a base instrumental da 
abordagem histórica de muitas disciplinas nos cursos de arquitetura latino-americanos. 
Reeditado em 1985 e em 2013, tem como um de seus focos centrais a ênfase na necessidade de 
questionamento do conhecimento institucionalizado, bem como das categorias e dos princípios 
de classificação aceitos acriticamente: o objetivo é reposicionar a arquitetura, em especial a 
latino-americana, em um contexto renovado de relações, cuja estrutura total possa ser vista e 
compreendida a partir da história.  

Como decorrência, a autora propõe tanto o questionamento da seleção dos objetos 
arquitetônicos na construção dos repertórios de estudo quanto a necessidade de estudá-los em 
seu contexto, situando-os em seus processos históricos específicos. Desse modo, o estudo da 
arquitetura latino-americana evitaria recair em critérios fundamentados nos cânones 
estabelecidos em contextos exteriores e muito diferentes, cujas periodizações e sistemas de 
valoração excluem tipologias como a arquitetura doméstica, a arquitetura espontânea, a 
arquitetura rural e a arquitetura industrial.  

Como comenta Lolich (2007), La estructura historica del entorno é também uma resposta ante 
o descrédito e o desprestígio do saber profissional em decorrência do que foi identificado como 
“a dissolução do conceito de arquitetura produzido durante a década de 1960” (LOLICH, 2007, 
p: 1). Com efeito, uma das discussões mais caras a Waisman serão as relações entre teoria e 
práxis. 

É o que podemos constatar, entre outros tópicos, em 1990, quando publicou El Interior de la 
historia: historiografia arquitectonica para uso de latinoamericanos, aprofundando seu 
raciocínio sobre os tempos histórico e as relações geográficas e urbanas na arquitetura e 
urbanismo na América Latina. Organiza-se em duas partes: primeira Waisman dedica-se a 
caracterizar a disciplina da historiografia arquitetônica. Para tanto, aborda, além dos conceitos 
históricos, historiográficos e críticos da arquitetura, também a relação entre reflexão e práxis, 
como mencionamos, além das relações entre subjetividade e objetividade, algo que exerce um 
efeito real nos modos como arquitetas e arquitetos engajam-se em suas profissões. Na segunda 
parte, algumas das noções discutidas são a respeito de continuidades e descontinuidades 
temporais e de durações históricas, que diferenciam as linhas do tempo das produções 
arquitetônicas latino-americanas da grande linha do tempo predominantemente europeia e 
estadunidense, comumente adotada na literatura canônica sobre história da arquitetura. 
Propõe, ao invés, a noção de centro/periferia/região como um instrumento de entendimento 
dos sistemas de seleção e valoração na produção do conhecimento acerca do tema.   

A estrutura do pensamento acerca da cidade e da arquitetura, isto é, a reflexão e a práxis 
arquitetônicas construídas ao longo de décadas, consiste em um substrato indispensável para 
pensar o ensino de arquitetura e urbanismo na América Latina do presente, sobretudo o eixo 
história/projeto. Como a própria autora comenta, a história, assim como a teoria e a crítica, 
consiste em três modos de reflexão sobre a arquitetura que mantêm relação com a realidade 
da produção arquitetônica. Se a práxis provê os objetos de reflexão, a reflexão provê conceitos 
úteis para a orientação da práxis. Para Waisman, na arquitetura o sistema de valores está 

                                                 
81971 é a data da primeira edição deste livro. A edição utilizada, que consta da bibliografia, é de 2013. 
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constituído explicitamente pela elaboração teórica e de modo menos explícito ou sistemático, 
pela reflexão histórica ou o comentário crítico.  

Por otro lado, si bien los objetos de la reflexión provienen de la realidad, no se revella en ellos de 
un modo directo o evidente la problemática que comportan; será la reflexión la que ha de 
descubrir o revelar problemas y cuestiones que subyacen en la realidad fáctica, pues el acto de 
formular cuestiones o preguntas se basa en conceptos, en ideas; es en vase a ellos que se 
producen los descubrimientos; y será luego la praxis la que responderá (positiva o negativamente) 
a las preguntas o exigencias formuladas por la reflexión  (WAISMAN, 1990, p: 35). 

Neste processo dialético, os conceitos teóricos são formulados a partir de abstrações de um 
determinado conjunto de elementos recortados da realidade histórica. Uma vez que se utilizem, 
para a exploração e reflexão sobre um determinado contexto, conceitos teóricos formulados a 
partir de realidades históricas distintas daquelas em que a práxis é exercitada, a probabilidade 
de ocorrência de equívocos e distorções é bem grande. Como Waisman lembra, os instrumentos 
de análise conceitual forçam o pensamento a elaborar meios de penetrar no que ainda não é 
conhecido, refinar procedimentos práticos, reformular métodos. Estes instrumentos são 
elaborados com material extraído da realidade, e claramente não podem ser neutros, mas sim 
carregados das pautas culturais em que se formaram, o que nos conduz de volta à discussão 
acerca do impacto da adoção de linhas do tempo baseadas na produção dos países europeus e 
nos Estado Unidos, em sua maioria de autoria masculina. Ou seja, ao utilizarmos instrumentos 
surgidos e refinados em relação a uma realidade diferente daquela que pretendemos conhecer 
- em nosso caso, a real produção arquitetônica e urbanística da América Latina - é provável que 
problemas reais passem despercebidos e problemas fictícios, próprios das culturas originais em 
que foram forjados tais instrumentos de análise, sejam “descobertos” (WAISMAN, 1990, p: 37). 
Como falar, se não em seus próprios termos, por exemplo, da arquitetura de taipa das casas 
bandeirantes? Ou do barroco de Aleijadinho nas Minas Gerais brasileiras ou obras como Santa 
Prisca de Taxco ou o Sacrário de Bogotá, na Colômbia? Como pensar a contribuição de Lina Bo 
Bardi, ou Carmem Portinho, e de mais um sem número de arquitetas pouquíssimo conhecidas, 
mas com uma produção referencial, como Luz Helena Forero, co-autora do projeto do Palácio 
do Governo de Risaralda, na cidade de Pereira na Colômbia, em parceria com Laureano Forero 
(1973) ou Héléne de Garay, autora do edifício de escritórios La Fosforera Venezolana, em 
Caracas (1988-90), ? 

Talvez o principal mérito do trabalho de Waisman consista no esforço por subsidiar 
teoricamente a construção de novos instrumentos histórico/historiográficos apropriados para a 
pesquisa e ensino da história e prática da arquitetura latino-americana. Outros autores 
propuseram periodizações que buscaram dar conta, com mais precisão, como desejava 
Waisman, das realidades da produção latino-americana.  

Em seu livro Otra Arquitectura en America Latina (1988), o arquiteto chileno Enrique Browne 
propõe uma “escala cromática”, para seu sistema de periodização e classificação desta produção 
arquitetônica. Sendo assim, propõe que entre 1930 e 1945 seria possível identificar o período 
da “arquitetura branca”, correspondente aos anos em que a Arquitetura Moderna vinha sendo 
introduzida nos países da região. Seguiria-se o período da “arquitetura cinza”, de concreto 
aparente, que predominou entre 1945 e 1970, correspondendo à disseminação e consolidação 
da arquitetura de concreto aparente. Da década de 1970 em diante, seria possível observar uma 
“arquitetura multicor”, consistindo nas variadas manifestações de revisão e reelaboração do 
Moderno. O conceito nuclear de seu livro consiste em considerar que as arquiteturas latino-
americanas se arraigam nas condições socioeconômicas e socioculturais das comunidades em 
que se inserem. Por esta razão, apresentam características diferentes, ainda que dentro de um 
espírito comum.  
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Entretanto, como discute Humberto A. Viccina (2010), estas mesmas características discutidas 
por Browne apontam para uma arquitetura em condições de igualdade, no que se refere à 
resposta às circunstâncias dadas, com a produção de vanguarda internacional. Neste sentido, 
porque considerá-la “outra”, uma vez que as condições econômicas, sociais e culturais 
constituem a base das premissas projetuais para a inovação no mundo inteiro? Talvez a única 
resposta plausível venha da discussão proposta por Marina Waisman: "Outra", porque provém 
das margens, e não do centro. 

Por sua vez, o arquiteto argentino Miguel Angel Roca, editor de The Architecture of Latin America 
(1995), também reconhece três períodos no desenvolvimento da arquitetura latino-americana 
do século XX, bastante próximos àqueles propostos por Browne: 1930/40 – década da inserção 
e estabelecimento do movimento moderno, com obras significativas que vão desde edifícios 
residenciais para a classe média alta a conjuntos habitacionais populares; 1940/70 – período em 
que os materiais importados começam a ser cada vez mais empregados. A industrialização se 
intensifica bem como o ciclo migratório do campo para as cidades; 1970/80 – durante a década 
de 70 observa-se a valorização da identidade nacional e a década seguinte assiste à estagnação 
do desenvolvimento econômico na América Latina e consequentemente da construção civil. 

Tanto Browne como Roca reconhecem a chegada da Arquitetura Moderna como marco 
referencial no desenvolvimento da produção latino-americana. Cabe destacar ainda um 
momento histórico, próprio de nosso contexto, que ocorre pouco tempo antes e marca uma 
fase exploratória, uma busca por novos caminhos. A arquitetura neocolonial, que pode ser 
considerada uma variante local da arquitetura acadêmica, será caracterizada em vários países 
da região como esforço de busca pelo resgate de características próprias da arquitetura da 
colonização e suas respostas às condições geográficas, climáticas, disponibilidade de materiais 
e mão de obra, associadas às referências hispânicas e lusitanas. As fachadas das igrejas barrocas 
são estudadas como referências, bem como o esquema compositivo das casas bandeiristas. Essa 
situação assumiu, em vários lugares, a conotação de volta a origens mais genuínas, como uma 
reação ao crescimento do eclético de gosto mais europeu, trazido pelos imigrantes do final do 
século XIX e início do século XX.  

Como notou Roberto Segre, a arquitetura neocolonial foi adotada tanto por progressistas como 
por conservadores. Códigos similares assumiam significados diferentes. Para os progressistas, 
sugeria uma perspectiva de inovação, abrindo caminho para as estratégias projetuais do 
Movimento Moderno. Nessa via, arquitetos estabeleciam, por meio da valorização dos 
elementos vernaculares da arquitetura da colonização, uma imagem de modernidade 
apropriada latino-americana: Lúcio Costa, no Brasil; Carlos Obregón Santacilia e Federico 
Mariscal, no México; Héctor Velarde, no Peru; e Carlos Raúl Villanueva e Mauricio Cravotto no 
Uruguai (SEGRE, 1991). 

É por volta dos anos de 1930 que as primeiras sínteses entre a corrente colonial e as tradições 
vernáculas tomam contato com as inovações projetuais que chegavam com o Movimento 
Moderno. Período marcado pelo início dos regimes ditatoriais latino-americanos, não se 
constata um grande volume de obras “modernas” construídas, mas sim a disseminação de 
referências: divulgavam-se manifestos, publicavam-se revistas, artigos, resenhas de obras 
estrangeiras sobre arquitetura moderna. Ao contrário dos Estados Unidos, onde os famosos 
mestres europeus como os alemães Walter Gropius e Mies van der Rohe tiveram um papel 
expressivo na produção da arquitetura moderna, nos territórios latino-americanos esta chegou 
pelas mãos de estudantes, arquitetas e arquitetos que, tendo tomado contato com a nova 
arquitetura principalmente na Europa, retornam ou imigram, trazendo as novas possibilidades 
que passam a disseminar e, sempre que possível, projetar e construir.  
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Protagonistas retornando a seus países foram, por exemplo, Carlos Raúl Villanueva, na 
Venezuela; Emílio Duhart no Chile; e Carmen Portinho, no Brasil. Dentre os imigrantes podemos 
citar: os espanhóis Felix Candela, instalando-se no México; Antoni Bonet, na Argentina; e, no 
Brasil, os italianos Rino Levi e Lina Bo Bardi e o russo Gregori Warchavchik. Com menor 
intensidade, também se registra o intercâmbio entre profissionais dentro da América Latina: a 
Cidade Universitária de Bogotá (Colômbia, 1936-38) e a nova arquitetura brasileira funcionaram 
como polos atrativos de profissionais da arquitetura. 

No bojo do novo universo de discursos, modelos, valores e procedimentos trazidos com a 
Arquitetura Moderna, chegaram também novos métodos e estratégias de trabalhar no projeto 
de arquitetura, bem como de abordagem e gerenciamento do espaço urbano e da propriedade 
privada. A disseminação destas novas posturas começa a se realizar por meio de exposições e 
manifestos, como a Semana de Arte Moderna de 1922 e o manifesto Acerca da Arquitetura 
Moderna, de Gregori Warchavchik, de 1925 (In: XAVIER, 1987); e a exposição La Arquitetura 
Racional, sobre o racionalismo italiano em 1933 em Buenos Aires. As visitas de Le Corbusier à 
América Latina tiveram seu papel ao impulsionar o reconhecimento e impacto da Arquitetura 
Moderna. Em 1929, o arquiteto suíço fez conferências em Buenos Aires, Montevidéu e Rio de 
Janeiro. Na Argentina, sua presença foi beneficiada por Vitoria Ocampo, que lhe publicou artigos 
no periódico Sur, revista da qual participou da fundação; e María Rosa Oliver, que comentaria 
sua obra (NICOLINI in: GUTIÉRREZ, 2007). 

Se a progressiva disseminação e instalação do Movimento Moderno na América Latina se daria 
ao longo principalmente das décadas de 1920 e 1930, este viria a ser cada vez mais adotado 
pelos programas desenvolvimentistas do segundo pós-guerra. Em um contexto em que os 
Estados Unidos da América emergem como potência mundial e os países europeus estão 
envolvidos com os esforços de reconstrução, as ditaduras que se instalam na América Latina 
identificam vantagens estratégicas na adoção das plantas funcionais, na racionalidade 
construtiva e na limpeza formal associadas à Arquitetura Moderna, com vistas a implantar seus 
programas de habitação popular.  

No Chile, iniciativas governamentais foram tomadas para as obras de reconstrução do terremoto 
ocorrido em 1933, levadas a cabo pelo governo da Frente Popular. Na Colômbia, o Escritório de 
Edifícios Nacionais do Ministério de Obras Públicas absorveu, ao fim dos anos 1930 e no início 
dos anos 1940, arquitetos modernos como Bruno Violi e Leopold Rother, es – o último foi o 
responsável, também, pelo projeto da Cidade Universitária de Bogotá. A Argentina peronista 
promovia programas de habitação popular, em que se engajaram profissionais como Mario 
Roberto Alvarez, Eduardo Sacriste, Amancio Williams e Delfina G. de Williams.  

No Brasil, a arquitetura dos conjuntos residenciais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões os 
IAPs promovidos especialmente nos anos da era Vargas, de 1930 a 1945, mostram ressonância 
com as discussões promovidas nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, os 
CIAMs. Exemplos são os Conjunto Residenciais Paulistas Vila Guiomar, de Carlos Frederico 
Ferreira e da Mooca, de Paulo Antunes Ribeiro. No Rio de Janeiro, promovido pelo 
Departamento de Habitação Popular, é erguido o Conjunto Residencial Pedregulho, da parceria 
entre Carmen Portinho e Affonso Eduardo Reidy. Na Venezuela, por conta da prosperidade 
econômica gerada pelas exportações de petróleo, uma série de institutos educacionais e de 
saúde são construídos. 

A década de 1950 encontra a Arquitetura Moderna consolidada na América Latina, representada 
por edifícios que ganharam atenção internacional, como o Ministério da Educação e Saúde no 
Rio de Janeiro (Brasil, 1945), projeto dos cariocas Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Affonso Eduardo 
Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão e Eduardo Vasconcellos; a Cidade Universitária de Caracas, 
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(Venezuela, 1944), projetada por Carlos Raúl Villanueva; a Cidade Universitária da UNAM, na 
Cidade do México (México, 1949), desenhada pela equipe integrada por Mario Pani, Enrique del 
Moral, Salvador Ortega, Carlos Lazo, Luis Sordo Madaleno e outros.   

A exposição “América Latina em Construção 1955-1980” (Latin America in Construction: 
Architeture 1955-1980) reforça a percepção de que a década de 1950 representa de fato um 
marco próprio do contexto latino-americano. Foi montada no Museu de Arte Moderna de Nova 
York (MoMA) em 2015, sete décadas após a organização da histórica mostra Brazil Builds: 
Architecture New and Old, em 1943 e exatos sessenta anos depois da exposição Arquitetura 
Latino Americana desde 1945 (Latin American Architecture since 1945) organizadas na mesma 
instituição. Com efeito, na publicação que acompanhou esta última, Henry-Russel Hitchcok 
comentaria a relevância das últimas duas exposições para a disseminação e reconhecimento da 
produção latino-americana ao redor do mundo. Após a exposição de 1943, várias publicações 
dedicaram números especiais e matérias inteiras à arquitetura brasileira em periódicos como o 
francês L’Architecture D’Aujourd’hui, o inglês Architecture Review, a Domus italiana e a norte-
americana Architectural Forum. 

O período que abrange as décadas de 1950 e 1960 ainda viu surgir obras que mais tarde seriam 
interpretadas como brutalistas, trabalhos cujas estratégias projetuais extraem da estrutura de 
concreto armado características espaciais e expressões plásticas únicas. São edifícios como os 
brasileiros Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1952), de Affonso Eduardo Reidy e 
Carmem Portinho e o Museu de Arte de São Paulo (1968), de Lina Bo Bardi. Na Argentina, a 
Biblioteca Nacional de Buenos Aires, projeto de Clorindo Testa, Alícia Gazzaniga e Francisco 
Bullrich, começa a ser construída em 1963 para se concluir apenas na década de 1990. Em 
Santiago do Chile, Emílio Duhart projeta o edifício sede da CEPAL – Comissão Econômica para a 
América Latina. Este conjunto de edifícios viria a ser muito publicado e reconhecido 
internacionalmente, contribuindo para a caracterização da “arquitetura cinza” de que falou 
Enrique Browne em seu texto.  

As transformações políticas e econômicas da década de 1970 põem em cheque os modelos de 
desenvolvimento instaurados pelas ditaduras latino-americanas. A Crise do Petróleo em 1973, 
a emergência da consciência acerca dos desequilíbrios ecológicos ocasionados pelo 
desenvolvimento industrial e da infraestrutura e a crescente valorização do patrimônio 
arquitetônico e de tecido urbanos históricos leva a esforços de revisão e posicionamento dos 
países ocidentais, que passam a qualidade da vida cidadã. Nos países latino-americanos, embora 
os indicadores de desenvolvimento apontassem para o aumento expressivo dos Produtos 
Internos e Brutos e da atividade industrial, o desequilíbrio social permanecia.  

Até 1970, os 10% mais favorecidos da população dispunham de 47% da riqueza, sendo que os 
40% mais desfavorecidos dispunham de apenas 17%. Paralelamente, o processo de urbanização 
se acelerou grandemente, concentrando-se nas áreas metropolitanas. Até 1970, 57% da 
população latino-americana era urbana e grande parte dela vivia em cidades de mais de um 
milhão de habitantes. Os setores modernos da economia não foram capazes de absorver a mão 
de obra disponível, resultando em um elevado desemprego. Aumentou a escassez de moradia e 
serviços urbanos. É ilustrativo o explosivo crescimento dos ‘assentamentos irregulares’, os quais 
alcançaram cerca de 35% do total da população das grandes cidades. (BROWNE, 1998). 

 

Este quadro de transformações por um lado estimulou as comunidades artísticas e intelectuais 
a propor novas abordagens acerca das identidades culturais e os modos de desenvolvimento 
apropriados para não apenas os países, mas as diferentes comunidades que constituem o 
território latino-americano. No Rio de Janeiro, (Brasil, 1977-1982) o conjunto Residencial de 
Cafundá, projetado pela equipe de Ana Luísa Petrik de Magalhães, Sérgio de Magalhães, Silvia 
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Pozzana de Barros, Clóvis Silvestre de Barros e Rui Rocha Velloso constituirá uma interpretação 
local acerca do conceito de unidade de vizinhança, incorporando as revisões do Team X na 
definição dos espaços abertos e na preocupação com a integração social no desenho urbano. A 
obra do arquiteto brasileiro Severiano Porto na Amazônia, em particular o Centro de Proteção 
Ambiental de Balbina (Brasil, 1984) torna-se mundialmente conhecida pelo emprego de 
tecnologias locais e técnicas artesanais. Por outro lado, a arquitetura comercial e de mercado 
também ganha impulso, exibindo uma variedade de técnicas e tecnologias, materiais 
construtivos e de revestimento desconhecidas até então. Em Medellín, Luz Helena Forero e 
Laureano Forero projetam o Edifício Corporação Financeira Nacional (Venezuela, 1975), 
articulando vários prismas recobertos por vidro temperado. Em Buenos Aires (Argentina, 1978), 
a Sede da Argentina Televisora Coor (ATC) é implantada no Parque Palermo, projeto do 
escritório de Flora Manteola, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos, Justo Solsona e Rafael 
Vigñoly. Para não descaracterizar a paisagem do parque, a maior parte do programa encaixa-se 
no desnível do terreno, deixando aflorar apenas as torres de transmissão e os volumes brancos 
dos estúdios.  

Os anos de 1980 ficaram conhecidos como a década perdida para os países latino-americanos, 
em especial Brasil, Argentina e México, que alcançaram um nível de endividamento externo 
superior à riqueza que eram capazes de produzir. A escalada da inflação e a redução da atividade 
econômica freou os investimentos públicos na construção de habitação, edifícios institucionais 
e infraestrutura, o que vinha sendo uma fonte expressiva de trabalho para os escritórios de 
arquitetura. Diante do cenário de estagnação, estes anos trouxeram de positivo uma revisão 
critica sobre a direção do desenvolvimento das cidades latino-americanas. A historiadora da 
arquitetura Silvia Arango, pondera:  

Com efeito, não há no mundo cidades mais ‘modernas’ do que as latino-americanas, aonde 
praticamente se apagaram as débeis ondas de seus passados, em comparação com as cidades 
européias ou norte-americanas, onde o moderno não destruiu estruturas urbanas mais sólidas, 
consolidadas por séculos (ARANGO, 1995). 

Arango enfatiza que os problemas típicos da cidade moderna são acentuados nas grandes 
cidades latino-americanas: os congestionamentos, a poluição, a deterioração dos espaços 
públicos, agravados pelo problema da pobreza e das extremas desigualdades sociais. Durante 
toda a década de 1970, as diretrizes urbanísticas contribuiriam para agravar estes problemas ao 
não levar em conta apropriadamente a questão das escalas, levando à descaracterização de 
trechos amplos das malhas urbanas. Provavelmente não é por acaso que duas das maiores e 
mais problemáticas cidades do mundo são latino-americanas: São Paulo e Cidade do México. 

Outro aspecto interessante apontado pela colombiana Arango é o fato de que cidades como São 
Paulo, Cidade do México, Bogotá, Caracas, Lima ou Santiago possuem trechos de paisagem 
urbana tão semelhantes entre si a ponto de quem as visita desavisadamente pode não vir a 
saber onde está, ou mais ainda, pod enão conseguir diferenciar um bairro paulistano de um 
portenho ou de qualquer outra capital latino-americana. Esse seria um sintoma da ausência ou 
fragilidade dos aspectos de identidade própria ou memória dos lugares. Estas cidades passaram 
por transformações tão violentas que o sentido de permanência dos referenciais urbanos e 
logradouros tradicionais deixam de existir. Para os habitantes, resta a sensação de que nada 
permanece, tudo é provisório. 

Os movimentos de revisão crítica deste modo de desenvolvimento e destruição da memória de 
partes importantes das cidades latino-americanas, ocorrido nos anos 1970 e 1980 ensejou, 
como já dissemos, respostas positivas. A emergência e o fortalecimento do debate acerca da 
preservação do patrimônio histórico é representada pelo surgimento de obras importantes, 
como o SESC Pompeia projetado por Lina Bo Bardi em São Paulo (Brasil, 1977) e o Centro 
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Comercial de Villanueva, projetado por Luz Helena Forero e Laureano Forero em Medellín 
(Colômbia, 1981). Ambas as obras envolvem a reutilização de edifícios históricos, cuja 
materialidade caracteriza não apenas a memória das regiões da cidade em que se inserem, mas 
também as técnicas construtivas e estratégias projetuais do século XIX.  

Na última década do século XX, a arquitetura latino-americana que ganha maior destaque é 
aquela que propõe uma leitura renovada do Moderno. Em seu livro América Latina: nueva 
arquitectura. Una modernidad posracionalista, o chileno Cristián Fernandez Cox e o mexicano 
Antonio Toca Fernandez fazem uma análise da arquitetura produzida entre 1980 e 1990. Para 
Cox, a produção daqueles anos parecia apontar para outra modernidade, evoluída e mais 
madura.  

É possível que nossa melhor arquitetura atual seja moderna, quando se supõe que a modernidade 
esteja morta, e estejamos em plena pós-modernidade? E como foi que as correntes pós-
modernistas, que no entusiasmo inicial de sua válida crítica proclamaram a morte da arquitetura 
moderna, sofreram um rápido desgaste de suas contrapropostas e são, na verdade elas que estão 
desfalecendo? (COX, 1988). 

Os exemplos selecionados pelos autores para ilustrar esse posicionamento incluem o já 
mencionado edifício de escritórios para a empresa Fosforera Venezolana. Constitui-se em dois 
blocos articulados por um átrio central. Sua geometria, clara e limpa, busca a um só tempo 
compor um ambiente interno iluminado naturalmente e, externamente, ser um elemento 
articulador em um tecido urbano conflitivo, em que se misturam edifícios industriais e moradias 
de baixa renda. Outro projeto selecionado pelos autores, que explora o volume geométrico puro 
como partido de projeto, é a Casa El Cóndor em Santiago, projeto de 1995 do escritório de 
Camila del Fierro, Christian de Groote, Hugo Molina e Patricio Silva. Compondo parte de um 
conjunto de três residências localizadas no sopé da cordilheira, o programa organiza-se em um 
prisma inserido em um cilindro.  

Passadas já mais de década e meia do século XXI, é possível afirmar que em muitos sentidos a 
impressão de Toca e Cox confirmou-se. A modernidade continua sendo tema e premissa na 
arquitetura latino-americana. Continua válida a ponderação de Cox, para quem 

Na América Latina, o grande desafio que hoje se apresenta é precisamente a modernidade em 
toda a sorte de coisas: modernização da economia, modernidade na concepção do estado, da 
educação, das instituições e dos partidos políticos, do acesso à informação, da justiça, da saúde 
pública, da previdência social, etc. (COX, 1988,) 

Cox atrela o sentido da modernidade em arquitetura ao sentido de atualização, lembrando que, 
em nosso contexto, as dificuldades mais básicas ligadas à infraestrutura urbana, a moradia para 
todos e aos direitos básicos que garantem a cidadania não foram superadas nos países latino-
americanos. Talvez se possa dizer que em algumas regiões ou comunidades estas condições 
tenham sido alcançadas parcialmente. Por outro lado, vemos os territórios informais crescerem 
mais rapidamente que os formais, nas grandes cidades latino-americanas. Atualmente, 
podemos dizer ainda que a atualização necessária inclui a ampliação e sofisticação da 
perspectiva pela qual entendemos os problemas latino-americanos a partir de nossa profissão, 
a arquitetura e o urbanismo, e como a ensinamos em nossas escolas. Incluídas nesse 
aprofundamento necessário estão as abordagens de gênero e etnia, a importância de atentar 
para o conhecimento que emerge da prática, compreender os problemas complexos trazidos 
pelo crescente contingente de refugiados e habitantes de áreas vulneráveis. Tanto as práticas 
da arquitetura no dia-a-dia dos escritórios e instituições, quanto as práticas populares e 
espontâneas que surgem como resposta na ocupação precária dos territórios urbanos informais 
são matéria para construção de novos conhecimentos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo procuramos explorar alguns tópicos acerca do ensino de arquitetura e urbanismo 
na América Latina apoiados em um eixo constituído pela história arquitetônica e a prática 
projetual. A escolha por esta linha de argumentação encontra amparo no pensamento de 
Marina Waisman, para quem os métodos e objetivos da história, teoria e crítica da arquitetura 
possuem uma utilidade operativa para o pensamento e a práxis da arquitetura (WAISMAN, 
1990). 

Como discutimos, os discursos textuais e visuais construídos acerca da história da arquitetura, 
comunicados por meio da bibliografia e das aulas nas escolas de arquitetura e urbanismo, 
constroem os universos de possibilidades dentro dos quais as alunas e os alunos passam a 
imaginar de que forma podem vir a atuar. No contexto latino-americano um dos desafios que 
se apresentam a professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores é a oferta de 
discursos, por meio de textos e aulas, que ofereçam perspectivas mais próximas das realidades 
múltiplas que envolvem a prática da arquitetura e urbanismo na América Latina. O modelo 
tradicional de ensino, com sua presença massiva de referências estrangeiras e masculinas, peca 
em oferecer possibilidades concretas de atuação na realidade das cidades contemporâneas 
latino-americanas. 

Sustentamos aqui que no aprendizado das habilidades que envolvem a prática projetual, o 
universo interior das alunas e alunos é mobilizado na forma de sonhos e identificações 
alimentados em grande parte pelas referências oferecidas pelas professoras, professores, livros, 
periódicos e demais informações distribuídas pelos meios especializados. Nesse sentido, o 
aprendizado das habilidades pode ser entendido como uma prática transformacional, que ao 
transformar as alunas e alunos em profissionais, lhes construiu mentalmente estruturas de 
pensamento, escalas de valores, e perspectivas específicas acerca da realidade da prática 
profissional. 

Na terceira e última parte do texto, procuramos oferecer um breve panorama do 
desenvolvimento da arquitetura latino-americana por meio de alguns tópicos que vem sendo 
destacados por autoras e autores latino-americanos como particularmente relevantes para a 
compreensão do contexto da produção arquitetônica latino-americana. Nesse sentido, é 
possível observar que tanto a periodização quanto as obras mencionadas não são encontradas 
na bibliografia canônica corrente, mas abrem a possibilidade de compreensão e interpretação 
da história da arquitetura latino-americana a partir de vias que lhe são próprias.  
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