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RESUMO

O presente trabalho tem como proposta a análise da atuação feminina no campo da arquitetura a partir de sua inserção em instituições de 
ensino. O recorte temporal se constitui do período que antecede a oficialização da arquitetura como categoria profissional no Brasil até a década 
de 1940, contexto em que ocorre a separação da área de arquitetura de outras como as engenharias e as artes nas principais instituições 
brasileiras. Esta temporalidade foi definida a partir da constatação de uma quase ausência de estudos que relacionam a participação da mulher no 
período definido. Para delimitar este percurso foram necessárias incursões na esfera internacional no que diz respeito à participação da mulher 
em instituições que ofertavam o curso de arquitetura e já eram observadas como referência para conformação do ensino no Brasil. As questões 
levantadas giram em torno da construção de uma narrativa histórica na qual a mulher não é plenamente considerada como sujeito ativo, o que 
acarretam lacunas na consolidação dos estudos de gênero relativos ao campo tanto da história, quanto da arquitetura. A pesquisa implementada 
busca relacionar quantitativamente e qualitativamente que a participação feminina no cenário acadêmico arquitetônico, se estabelece de 
maneira gradativa e crescente. A metodologia de pesquisa utilizada corresponde uma análise histórico documental de instituições de ensino que 
ofertavam cursos de arquitetura, bem como realização de pesquisa historiográfica. Visa com esta perspectiva problematizar historiografias mais 
tradicionais que tangenciam a participação da figura feminina na conformação de seus discursos e, ao mesmo tempo, fazer uma relação com o 
cenário atual, onde as mulheres são o grupo preponderante na maioria dos cursos de arquitetura do Brasil. Propõe-se também destacar sua 
participação na construção do saber arquitetônico e os embates que envolveram a figura feminina num campo antes predominantemente 
masculino. A partir da reconstituição da efetiva participação da mulher no campo da arquitetura, através de sua própria formação acadêmica, 
conclui-se que houve uma invisibilidade deste sujeito histórico, atendendo as demandas e valores vigentes da sociedade no contexto delimitado 
pela pesquisa.
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