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Introdução
Estrutura
A pesquisa tem como objetivo analisar a produção das mulheres nas áreas de Arquitetura e
Design e construir argumentos que contribuam para a ampliação e avanço dos estudos brasileiros
sobre essa temática. Para tanto foram programadas três categorias de atividades:
1.)
Reuniões periódicas da equipe, composta por pesquisadores da área de Arquitetura e Design, em
que serão discutidos e refinados critérios para:
1.a) rever e aprofundar o referencial teórico e bibliográfico;
1.b) selecionar as arquitetas e designers a serem entrevistadas no contexto do projeto;
1.c) construir a estrutura das entrevistas a partir dos argumentos produzidos por cada membro do
grupo;
1.d) analisar os resultados obtidos;
2.)
Entrevistas com três arquitetas e três designers brasileiras selecionadas segundo os critérios
discutidos pelo grupo, convidadas a vir à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie para
serem entrevistadas e proferirem palestra sobre o conjunto das respectivas obras; palestra e
entrevista deverão seguir a estrutura construída, tendo como tema central o processo de
elaboração e execução de cada obra do ponto de vista da condição feminina das autoras.
3.)
Divulgação via internet de resultados parciais e finais da pesquisa:
3.a.) Criação de um blog com o objetivo de divulgar elementos da pesquisa “em processo”,
interagir com alunos e orientandos e incentivando o engajamento de novos alunos em pesquisas
que contemplem esta temática, tanto em âmbito de graduação como de pós-graduação em
Arquitetura e Design.
3.b) Criação de um website para divulgação dos resultados da pesquisa com o objetivo de:
3.b.a. contribuir para um maior reconhecimento da contribuição feminina nas atividades de
projeto de Arquitetura e Design, oferecendo:
3
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3.b.b. prover os pesquisadores com um instrumento ágil e atrativo de divulgação dos
resultados da pesquisa de modo a atrair jovens pesquisadores a engajaram-se em
projetos de pesquisa contemplando esta temática.

Um dos desafios a serem enfrentados pelo grupo de pesquisadores, logo de partida, é o de
discutir e chegar a categorias úteis de seleção e análise das autoras e seus projetos, tendo em
vista as sobreposições, mesclas e intercâmbios entre as áreas de arquitetura e design. Soma-se
a isso o fato de que o design desdobra-se em várias facetas tais como design de produto,
programação visual, e várias outras ramificações e especialidades. Este projeto não busca
delimitar, a priori, os aspectos constituintes da relação ente as várias faces do design com a
arquitetura. Parte antes de dois pressupostos:
1.) de que essas relações são ricas e complexas, tal como o demonstram os trabalhos de
brasileiras como Carmen Portinho, diretora por mais de vinte anos da Escola Superior de
Design (ESDI) no Rio de Janeiro (RJ, 1962), Lina Bo Bardi, criadora do edifício do MASP –
Museu de Arte de São Paulo em São Paulo (SP, 1968), e Janete Ferreira da Costa que
restaurou o Teatro Arthur Azevedo em São Luiz (MA, 2005), mulheres sobre as quais
falaremos mais adiante;

2.) de que considerações originais e úteis para o encaminhamento da pesquisa devem emergir
das discussões periódicas entre os membros da equipe de pesquisadores, constituída por
pesquisadoras e pesquisadores provindos da arquitetura e de várias áreas do design;

O formato dessa proposta inspira-se na estrutura da obra The Architect. Reconstructing Her
Practice (1996). Editado por Francesca Hughes da Bartlett School de Londres, consiste na
coletânea de doze ensaios em que arquitetas dissertam sobre suas vidas, seus trabalhos e suas
reflexões sobre arquitetura e design. Nas palavras da organizadora:

Esses escritos quase podem ser lidos como uma coleção de porta-retratos
da prática, uma autobiografia coletiva da prática. Um retrato de grupo em
que cada figura pinta a si mesma. As junções entre as figuras às vezes são
claras, outras vezes indistinguíveis, mas estranhamente iluminadoras: é
por meio da justaposição que a estratégia de cada texto/autobiografia
revela a si mesma (p. xvii).

No presente projeto, reconhecemos que uma das questões que freqüentemente vêm à tona
quando se fala sobre o reconhecimento e valorização da contribuição das mulheres na Arquitetura
e no Design ao longo do século XX é: as mulheres projetam e executam objetos materiais de
4

Feminino e plural: percursos e projetos de arquitetas e designers

FAU-MACK

modo diferente? Produzem conhecimento textual sobre Arquitetura e Design de modo diferente?1
O pressuposto do projeto aqui apresentado é o de que a atuação da mulher no projeto de
Arquitetura e/ou Design, de forma similar às demais práticas projetuais (como nas artes visuais ou
na dança, por exemplo), faz parte de um contexto cultural e social mais amplo, em que outras
variáveis (como a classe social e a etnia, por exemplo) operam amalgamadas. Embora não exclua
a possibilidade de reconhecer, aspectos direta e intrinsecamente relacionados à condição
feminina nos processos de projeto, esta pesquisa busca construir argumentos fundamentados na
análise dos projetos e dos discursos que elas constroem sobre e a partir de sua própria prática
projetual.

Contextualização
Desde pelo menos a década de 1980, tornou-se evidente o aumento de mulheres que possuíam
trabalhos e seguiam carreiras. Com acesso ao ensino e à formação universitária, elas
rapidamente começaram a integrar o mercado profissional e, atualmente, não é difícil encontrar
mulheres nos altos escalões de grandes empresas e ocupando cadeiras nas universidades. No
entanto, se atualmente uma grande proporção de mulheres possui vida profissional, a maior parte
delas trabalha em campos considerados tipicamente femininos: são professoras primárias,
empregadas

domésticas,

camareiras,

costureiras,

balconistas,

secretárias,

enfermeiras,

bibliotecárias, etc. No âmbito acadêmico, elas são em maior número nas áreas de humanas:
história, sociologia, antropologia, etc (Silva e Silva, 2005).

No campo de Arquitetura e Design, embora as mulheres freqüentemente atinjam cerca de metade
do número de estudantes nas escolas, em alguns casos superando grandemente esta proporção,
não é difícil notar que, no campo profissional, alcançam menor reconhecimento e visibilidade em
relação a seus colegas homens. Essa menor visibilidade pode ser constatada num exame das
obras publicadas em livros e periódicos, ou nos programas de ensino nas escolas de arquitetura e
design. Essa falta de atenção dada às mulheres nos livros referenciais de Arquitetura e Design,
assim como na historiografia oficial, contribui para a formação de uma imagem equivocada sobre
a relevância do trabalho feminino no campo profissional o que, em alguma medida, acaba por
contribuir para a perpetuação da disparidade entre homens e mulheres no que diz respeito ao
reconhecimento do direito de exercer legitimamente e intensamente as atividades profissionais em
seus diversos estágios e de gozar do devido reconhecimento. 2

2

Esse assunto foi explorado em minha tese de doutorado, “Revendo a História da Arquitetura: Uma Perspectiva feminista”. (FEUSP,

2004).

5

Feminino e plural: percursos e projetos de arquitetas e designers

FAU-MACK

No Brasil, quando se pensa a partir do ponto de vista feminista, Arquitetura e Design caminham
de mãos dadas. Figuras como Carmen Portinho (1903 - 2001) no Rio de Janeiro, Lina Bo Bardi
(1914 - 1992) em São Paulo, e Janete da Costa (1932 - 2008) em Pernambuco, foram apenas
algumas dentre inúmeras mulheres que se envolveram com aspectos da prática projetual de
Arquitetura e Design de forma integrada e dinâmica. Carmen Portinho possui uma trajetória
intensa e variada pela arquitetura e design brasileiros. Formada em engenharia civil, obteve, logo
em seguida o título de urbanista. Em 1945, após ter viajado por toda a Inglaterra, foi para a
França onde se encontrou com Le Corbusier. Na volta ao Brasil, Carmen trazia na bagagem os
conceitos de Unidade de Vizinhança, que estavam sendo empregados na Inglaterra. Participou de
forma decisiva na viabilização, concepção e construção de vários conjuntos residenciais, como o
emblemático Conjunto Residencial Pedregulho (Rio de Janeiro, 1947), ambos desenvolvidos em
colaboração com o arquiteto Affonso Eduardo Reidy. Carmen Portinho empenhou-se ainda em
divulgar suas idéias, tanto no contato rotineiro do trabalho na Prefeitura do Distrito Federal com
colegas como Affonso Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Jorge Moreira, como por
meio da Revista da Diretoria de Engenharia, a PDF, a qual dirigiu por muitos anos. Esta revista foi
nas décadas de 30 e 40 um dos principais veículos de divulgação da arquitetura moderna no
Brasil. Carmen participou ainda intensamente do processo de projeto, construção do Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro, e, a partir de 1962, assumiu o posto de diretora da Escola
superior de Design Industrial do Rio de Janeiro, a primeira escola desse tipo no Brasil. (Lima,
1999).
Lina Bo Bardi, sem dúvida a mulher mais conhecida no cenário arquitetônico brasileiro, e,
provavelmente no cenário latino-americano, foi outra figura que atuou em diversos campos da
Arquitetura e do Design, tornando-se uma referência obrigatória nos meios artísticos e
arquitetônicos. Dedicou-se ao desenho de objetos e móveis, trabalhou com cenografia para teatro
e cinema, organizou eventos que marcaram época e cursos inovadores, sempre com um olhar
voltado para as questões sociais e culturais do país, atuando principalmente em São Paulo e
Salvador. Lina atuou ainda como fundadora e diretora da revista Habitat, no período de 1950 a
1954, onde aproveitou a experiência adquirida nos primeiros anos de sua vida profissional,
quando trabalhou como colaboradora da revista italiana Domus, auxiliando Gio Ponti. Em seus
editoriais, assim como no conteúdo da revista, Lina sempre procurou promover jovens arquitetos e
designers cujas obras acreditava alinharem-se com os ideais da modernidade. (idem)
Janete Costa foi responsável por centenas de projetos de arquitetura de interiores e ambientação
de residências, prédios públicos, escritórios de empresas e, sobretudo hotéis. Possui projetos no
Brasil e no exterior. Promovia na execução de seus projetos artífices em áreas carentes. Atuou
também como Consultora de Arquitetura de Interiores em restaurações de sítios históricos, como
o Teatro de São Luís do Maranhão, o Palácio dos Leões, também no Maranhão, o Solar do
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Jambeiro e a Igreja São Lourenço dos Índios, estes últimos em Niterói. Foi curadora da exposição
sobre o designer de móveis Tenreiro, realizada no Museu de Arte Contemporânea de Niterói.
Realizou viagens para países orientais, a convite do governo chinês, e para a Europa, a fim de
especializar-se, em 1979, e recebeu por três vezes a Premiação Anual do Instituto de Arquitetos
do Brasil - IAB - em 1969, 1970 e 1972.
Após a dissertação de mestrado de Lima (1999) documentando a contribuição das arquitetas
latino-americanas no século XX, não surgiu ainda outro trabalho que abordasse, de forma
panorâmica, o aporte feminino ao desenvolvimento da prática projetual em Arquitetura e Design
no Brasil.

Antecedentes
Admitindo que o fato de ser homem ou mulher não interfira diretamente na qualidade da produção
de arquitetura e design, a menor visibilidade da mulher neste campo é de fato algo difícil de
explicar. Até o momento, autoras e autores que têm se ocupado do tema das mulheres na
arquitetura e design não delinearam considerações definitivas sobre o assunto, mas apontam
alguns caminhos para reflexão. Para falar apenas de trabalhos produzidos a partir da década de
1990, podemos citar Sexuality and Space (1992), editado por Beatriz Colomina; The Sex of
Architecture (1996), editado por Diana Agrest, Patricia Conway, Leslie Kanes Weisman;
Architecture and Feminism (1996), editado por Debra Coleman, Elizabeth Danze e Carol
Henderson. As três obras dirigem-se a um público que parece ser predominantemente de
arquitetas e designers cultas. As três publicações fazem alusão, já no título, à sexualidade e ao
feminismo, questões que até a década de 1980 permaneciam pouco exploradas. Sexuality and
Space é a documentação do simpósio de mesmo nome que ocorreu nas dependências da
Universidade de Princeton, em março de 1991, promovido por Beatriz Colomina. Em The Sex of
Architecture, encontramos uma coletânea de ensaios organizados a partir da conferência Inherited
Ideologies: A Re-Examination, ocorrida na Universidade de Pensilvânia, entre março e abril de
1995. Como as editoras explicam, o espírito da conferência foi promover um diálogo entre
teóricas, historiadoras, educadoras e profissionais preocupadas com temas críticos na arquitetura
e campos relacionados. Architecture and Feminism (1996), a exemplo dos anteriores, nasce
também de uma iniciativa acadêmica, nesse caso originada da experiência do periódico Yale
Journal of Architecture and Feminism, editado por Debra Coleman, Elizabeth Danze e Carol
Henderson. Assumindo, portanto, a postura feminista, a coletânea de textos publicados neste livro
apresenta, como os anteriores, interdisciplinaridade, múltiplos pontos de vista, visando gerar
“novas perspectivas, novos corpos, novas formas de habitar” (p. xiv), ou seja, busca enxergar a
teoria arquitetônica pelas mulheres e para as mulheres, o que o torna um pouco diferente dos
anteriores, que não firmavam um compromisso com o feminismo abertamente assumido.
7
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Contemporaneamente uma das autoras mais atuantes na discussão sobre Design e gênero é a
inglesa Grace Lees-Maffei. Em seu recente título “The Design History Reader” (2010) dedica toda
uma seção a discutir gênero e design.

Justificativa para realização do projeto
Como observam Kalina e Maciel Silva (2005), pesquisas recentes sobre o mercado de trabalho no
Brasil indicam que, apesar de algumas conquistas, velhas demandas ainda persistem. Apesar de
muitas mulheres estarem inseridas no mercado de trabalho, as relações de gênero não sofreram
alterações suficientemente significativas, e aspectos como a desigualdade salarial em relação aos
homens e a responsabilidade maior sobre as tarefas domésticas continuam a pesar na balança
das relações de gênero de modo desfavorável às mulheres. De acordo com dados do IBGE, em
2004 as mulheres dedicavam 22,1 horas semanais às atividades domésticas, enquanto os
homens empenhavam 9,9 horas no mesmo máster. Como observa Coradin (2010, p. 19), se
imaginássemos uma hipotética jornada de trabalho de 8 horas diárias, seria possível afirmar que
as mulheres trabalham, além da jornada laboral, uma média de 3,15 horas em tarefas domésticas
(incluindo os fins de semana), enquanto os homens dedicariam 1,4 horas além de sua jornada de
trabalho. Ou seja, como prosseguem Silva e Silva, o feminismo ainda tem muito pelo que lutar, e
em especial é preciso ter cautela com a falsa idéia de que estamos vivendo no melhor dos
mundos - por causa de uma série de conquistas femininas e feministas - e, portanto já não é mais
necessário fazer mais nada para transformar os modos de relação entre homens e mulheres.

Com efeito, várias iniciativas acadêmicas e culturais vêm, recentemente, reforçando o debate
sobre a condição e a contribuição das mulheres que trabalham em áreas de projeto de arquitetura
e design. Por exemplo, no momento em que este projeto está em exibição a mostra itinerante
Mujeres Al Proyecto! que traz designers espanholas e seus projetos de mobiliário, iluminação,
acessório e têxtil. Com curadoria de Marcelo Leslabay, a mostra tem 50 peças das disenãdoras
que projetaram objetos para suas próprias empresas e para grandes empresas espanholas. De
acordo com seu curador, Marcelo Lelsabay, as oito designers que expõem no MCB contribuíram
não só para a indústria, com projetos de objetos funcionais a serem produzidos em larga escala,
mas também para o reconhecimento de mulheres que atuam nesta área. São elas: Gemma
Bernal, Mariví Calvo, Lola Castelló, Nani Marquina, Ana Mir, Marre Moerel, Eva Prrgo, Nancy
Robbins, Margot Viarnés. (Agitprop, 2010)
Ainda em âmbito espanhol a arquiteta e pesquisadora Zaida Muxi Martinez vem se dedicando ao
desenvolvimento de pesquisas sobre a mulher, a habitação e a cidade. Em 2009 publicou
Recomnacions per a um habitage no jerarquic ni androcentric (original em catalão), em que
discute a conotação de papéis de gênero que os ambientes domésticos tradicionalmente
8
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assumem, propondo, por meio de estudos em planta baixa, soluções para o que chama de “uma
habitação não hierárquica nem androcêntrica”.
No Brasil o alcance dos estudos acadêmicos de cunho feminista nas áreas de arquitetura e design
ainda é muito restrito. Ainda que algumas teses e artigos a respeito de Lina Bo Bardi e outras
protagonistas excepcionais como Carmen Portinho e Janete da Costa aos poucos comecem a
pontuar o universo acadêmico e editorial, ainda não há um esforço contínuo e sistemático no
sentido de implantar, no universo da pesquisa acadêmica, a temática da contribuição das
mulheres nas atividades projetuais de Arquitetura e Design de modo consistente, como o que vem
ocorrendo na Espanha, por exemplo. Nesse sentido, a realização do presente projeto de pesquisa
justifica-se como esforço de implantar uma sistemática que promova a pesquisa e o estudo
continuado sobre o tema. Se os trabalhos têm início com um universo limitado a seis autoras, crêse que, uma vez estabelecido um conjunto de procedimentos bem articulados de pesquisa, novas
pesquisas abrangendo o estudo de mais autoras podem vir a ter lugar.

Principais contribuições científicas ou tecnológicas da proposta
A principal contribuição científica desta proposta se desdobra em duas partes:
1. A construção de argumentos acadêmicos que contribuam para o aprofundamento do
debate sobre a contribuição feminina nas áreas de arquitetura e design no Brasil sob a
perspectiva feminista e com foco no conhecimento produzido por meio do processo de
projetar. A disseminação dos conteúdos construídos por esse trabalho em eventos
científicos e por meio da publicação de artigos em periódicos nacionais e internacionais
será o meio privilegiado para o alcance dessa meta. Os resultados desta pesquisa visam
ainda consolidar o intercâmbio acadêmico entre os integrantes do projeto de modo a:
1.a. ampliar a capacidade destes pesquisadores de orientar teses de doutorado,
dissertações de mestrado, iniciações científicas e trabalhos finais de graduação que
contemplem essa temática.
1.b. ampliar a capacidade destes pesquisadores de liderar pesquisas contemplando esta
temática que avancem no processo de construção do conhecimento a partir da experiência
e resultados adquiridos nesta pesquisa.
1.c. inserir a temática no quadro de intercâmbios e cooperações com outras instituições,
nacionais e internacionais, mantidas pelos pesquisadores integrantes da equipe.

2. Divulgação do conjunto de obras e depoimentos coletados por meio de website e blog.
Apresentados em linguagem acessível a um público mais amplo, esses conteúdos visam,
como explicitado acima, não apenas beneficiar um público mais amplo com informações e
reflexões criadas em contexto acadêmico, mas também potencializar a capacidade da
9
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equipe envolvida de disseminar resultados e dar continuidade às pesquisa nessa área.

Objetivos e metas a serem alcançados
Os objetivos do projeto são de 3 ordens:
1. Objetivo: estabelecer indicadores para o estudo análise dos percursos e projetos de
arquitetas e designers. Meta: descrever, nos moldes do rigor científico e acadêmico,
as bases sobre as quais esses indicadores foram estabelecidos de modo a
constituírem-se em contribuição substancial à reflexão sobre a participação da
mulher nas atividades de natureza projetual em arquitetura e design no Brasil.
2. Objetivo: estudar e analisar os percursos e projetos de arquitetas e designers a
partir de seus projetos de palestras e depoimentos de suas autoras a seu respeito.
Meta: Estabelecer procedimentos sistematizados de estudo e análise desse tipo de
material, criando bases para a geração de novos projetos de pesquisa que, ao
contemplar essa temática, expandam e sofistiquem o escopo do projeto inicial. Em
outras palavras, fazer desse projeto um fator fundador de outros projetos de
pesquisa em nível de pós-graduação e graduação sobre as mulheres nas atividades
projetuais de arquitetura e design.
3. Objetivo: descrever, nos moldes do rigor acadêmico e científico, características
essenciais dos projetos apresentados pelas seis autoras sob a perspectiva da
condição feminina destas protagonistas. Os termos em que essas características
serão identificadas e descritas dependem da consecução do objetivo e meta
descritos no item 1 desta seção.
4. Objetivo: por meio do alcance dos objetivos anteriores, realizar uma contribuição
para os estudos históricos e teóricos sobre Arquitetura e Design no Brasil.

Metodologia a ser empregada
A metodologia a ser empregada nesta pesquisa é tributária do que aqui chamamos de paradigma
feminista, que nos dedicamos a detalhar nos tópicos acima. Empregamos aqui o termo paradigma
no sentido que Hall (1997) constrói a partir do trabalho da obra clássica de Thomas S.
Kuhn(1962). Para Hall,um paradigma oferece um sistema de elementos que definem a própria
estrutura e conteúdo do conhecimento considerado “científico”3 (p. 78). Um elemento importante
do paradigma, ainda segundo o autor, é o fato de conter uma “visão de mundo” (world-view), um
3

Ênfase do autor.
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conjunto de afirmações que definem o assunto-matéria e organiza aquilo que constitui o papel do
cientista. O conceito de paradigma feminista nos oferece um modo de entender como grupos de
mulheres arquitetas e designers compartilham perspectivas e representações em comum, que
agenda de preocupações estabelecem e de que forma se engajam em atendê-las.
Tendo isso em vista, foram estabelecidos, a priori, dois métodos fundamentais na conduta da
pesquisa: 1.) o método crítico/histórico (Borden e Ray, 2009) e 2.) o método de análise projetual
(Perrone et al, 2006):
1.) O método crítico/histórico será empregado com as seguintes abordagens:
a.) abordagem empírica: em que os projetos e artefatos produzidos e selecionados pelas autoras
são descritos em termos dos fatos que cercam sua produção: data, local, condições técnicas de
construção, eventuais colaboradores, orçamento e demais elementos que forem considerados
relevantes para a descrição fatual dos artefatos;
b.) abordagem iconográfica ou iconológica: em que, a partir do estudo da forma dos projetos e
artefatos serão estudadas suas possíveis referências históricas, sua pertinência a tendências e
correntes de pensamento artístico, projetual, etc.
c.) História e Teoria Hegeliana: nessa forma de abordagem serão empreendidas reflexões sobre
em que medida e sob quais aspectos os objetos em estudo podem ser entendidos como
representantes do espírito de seu tempo (o zeitgeist). Essa abordagem fundamenta-se sobre as
correntes de pensamento acadêmico nas áreas de arquitetura, arte e design que derivam da
contribuição de Hegel e que constitui na base de grande parte da crítica estética sobre arte,
design e arquitetura.
d.) História Social: essencial quando se trata de uma pesquisa feminista, esse aspecto do método
crítico/histórico nos leva a dar atenção a aspectos sociais como, por exemplo o modo como a obra
ou artefato foram encomendada, quem os encomendou, e outras circunstâncias que se julgarem
relevantes na composição desse quadro.
e.) Estudos interdisciplinares: em que utilizaremos referências a teorias externas ao campo
específico da arquitetura e do design, como é o caso mesmo da perspectiva feminista, paradigma
sob o qual essa pesquisa é conduzida. Autoras como Sandra Harding, Guacira Lopes Louro e
autores como Pierre Bourdieu e Jacques Derrida são convocados no auxílio à abordagem em
ângulos mais sutis envolvendo o processo de projeto das autoras selecionadas e sua condição
feminina.
2.) O método de análise projetual será empregado com as seguintes abordagens:
a.) Os testemunhos e os processos de projeto: este método foi construído fundamentalmente a
partir da experiência adquirida no projeto de pesquisa "Os croquis e os processos de projeto em
arquitetura", desenvolvido entre os anos de 2005 e 2006 com financiamento do Fundo Mackenzie
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de Pesquisa - Mackpesquisa.4 A primeira fase do projeto compreendeu uma série de entrevistas
com 38 arquitetos, selecionados entre os que haviam participado de uma mostra de croquis
realizada no âmbito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie em 2004. O objetivo era
perscrutar alguns dos modos pelos quais os autores encaravam o croquis como instrumento de
raciocínio projetual. Os resultados da primeira etapa prepararam o território para a etapa seguinte
da pesquisa, em que seis arquitetos foram selecionados dentre o conjunto anterior. Esse novo
conjunto foi selecionado levando-se em conta critérios como: 1.) reconhecimento de seu trabalho
em arquitetura entre a comunidade mais ampla de profissionais, atestado por terem todos projetos
publicados em livros e periódicos especializados; 2.) deliberada utilização de croquis desenhados
à mão ao longo de todo o processo de projeto; 3.) manejo consciente e deliberado de referências
à cultura arquitetônica nacional e internacional; 4.) disposição em apresentar os documentos e
comentar o processo de trabalho em um de seus projetos.

Cada projeto foi estudado em termos de referências arquitetônicas, relação com o lugar, decisões
técnicas, tecnológicas e relativas ao emprego de materiais, referências culturais e arquitetônicas,
decisões projetuais peculiares ao edifício em questão. Paralelamente o depoimento do arquiteto
foi estudado e confrontado com a análise projetual empreendida pelos pesquisadores. Dois
modos de encarar o projeto, seu processo e suas repercussões foram então confrontados: o que
o arquiteto narra sobre seu processo de projeto e o que os pesquisadores são capazes de
enxergar nos documentos produzidos pelo projeto. Uma terceira perspectiva emergiu das duas
anteriores: como os pesquisadores passaram a encarar o processo de projeto daquela obra após
os depoimentos dos arquitetos.5
b.).Reflexão epistemológica sobre o conhecimento constituído a partir do projeto e sua
comunicação no âmbito da academia. Boaventura de Souza Santos reconhece no momento atual
um processo de profunda reflexão epistemológica sobre o conhecimento científico, reflexão que é
4

Liderado pelo Prof. Dr. Rafael Perrone e integrado pelos pesquisadores Profa. Dra. Ana Gabriela Godinho Lima e Prof.
Dr. Wilson Flório.
5
Algumas das reflexões produzidas ao longo desse processo foram apresentadas na conferência Research into
Practice em 2006, realizada na University of Hertfordshire, Reino Unido e publicadas no periódico britânico "Working
5
Papers in Art and Design", sob o título: “The Sketches and the Design Process in Architecture”.
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empreendida predominantemente pelos "próprios cientistas, por cientistas que adquiriram uma
competência e um interesse filosóficos para problematizar a sua prática científica." (Santos, 2007,
p.30) No presente projeto de pesquisa é nosso pressuposto de que, em se tratando de reflexão
epistemológica, o que é válido para as ciências de um modo geral também pode em certa medida
ser considerado válido para a arquitetura e o design que, em âmbito acadêmico, problematizam e
produzem conhecimento acadêmico não apenas sobre, mas a partir do projeto de arquitetura e
design. É importante notar que a arquitetura e o design não configuram categorias isoladas de
praticantes a refletir sobre o reconhecimento de suas contribuições para o campo acadêmico. As
artes, incluindo as visuais, a dança, o cinema, já contam com esforços sistematizados de reflexão
acadêmica sobre a prática do artista como pesquisa. Estele Barrett, por exemplo, questiona no
prefácio ao volume

"Practice as Research" (2007, s/p): "Que conhecimento pode revelar a

pesquisa baseada na prática do estúdio que outras modalidades não poderiam? Que implicações
isso tem na ampliação de nossos entendimentos do papel da investigação fundamentada na
prática e das múltiplas inteligências na produção do conhecimento? Como os resultados da
pesquisa artística e suas aplicações mais amplas podem aperfeiçoar os entendimentos da prática
como pesquisa para além da disciplina?"

Qualificação do principal problema a ser abordado
O problema a ser abordado constrói-se a partir de dois elementos essenciais: 1.) a abordagem
feminista sobre a Arquitetura e o Design 2.) processo de projeto em Arquitetura e Design. O
material que desencadeia essa discussão é composto pelo conjunto de projetos, palestras e
depoimentos de três arquitetas e três designer. O espaço de análise, reflexão e debate é
constituído pelas reuniões periódicas da equipe do projeto.
No sentido de delimitar melhor a natureza do problema a ser abordado, detalhamos abaixo seus
dois elementos essenciais:
1.) Abordagem feminista
A opção pela perspectiva feminista na área de Arquitetura e Design nos leva a tecer algumas
considerações específicas sobre o que significa, para nós, empreender uma “pesquisa feminista”.
Afinal, enquanto tradicionalmente o termo “pesquisa” refere-se a um conjunto de procedimentos
científicos que garantiria a neutralidade do conhecimento produzido a partir de paradigmas
teóricos, objetivos, desapaixonados, impessoais, o termo “feminista” imediatamente remete a um
movimento político de luta por mudanças sociais (Harding, 1987, p. 183). Essa situação consiste
num aparente conflito, uma vez que não é possível realizar uma pesquisa neutra a partir de uma
posição politicamente interessada. Guacira Lopes Louro, entretanto, pondera:
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“Se admitimos como padrão de ciência – e então de pesquisa, como meio de fazer
ciência – uma ação regida por paradigmas teóricos e por ordenados procedimentos
metodológicos, caracterizada pela atitude desinteressada, objetiva, isenta; e se, ao
mesmo tempo, entendemos que o feminismo implica num posicionamento
interessado, comprometido e político, estamos diante de um impasse: ou somos
cientistas/pesquisadoras ou somos

feministas.

Seria impossível ser

uma

pesquisadora feminista.
Busco, no entanto, exercer essa atividade – reconheço-me nesta identidade –
assim como o fazem inúmeras outras mulheres (e homens feministas). Aceitar ou
reivindicar tal qualificação supõe um processo que passa, certamente, por uma
aceitação anterior: a de que nenhuma pesquisa, ou melhor, nenhuma ciência é
desinteressada ou neutra. A pesquisa feminista é, então assumidamente, uma
pesquisa interessada e comprometida, ela fala a partir de um dado lugar.” (Louro,
1997, p. 142)

Com efeito, em seu livro Feminism and Methodology (1987), Sandra Harding aponta como uma
importante característica da pesquisa feminista a colocação da pesquisadora (ou pesquisador) no
mesmo plano do objeto pesquisado, o que significa deixar claros aspectos como a classe a que
pertence, sua raça, cultura, sexo e orientação sexual, crenças e comportamentos. Esses
requisitos são uma resposta ao reconhecimento de que as crenças culturais e os comportamentos
das pesquisadoras e pesquisadores feministas moldam as questões formuladas na pesquisa e o
resultado de suas análises, da mesma maneira como ocorre com pesquisadores sexistas ou
androcêntricos. Essa postura deriva de uma discordância em relação à filosofia científica
tradicional, que sustenta que, não importa como uma hipótese tenha sido formulada é no
processo de testá-las que encontraremos os distintivos das virtudes científicas (Harding, 1987, p.
06). Em contraposição, a perspectiva feminista busca demonstrar que a formulação da hipótese
está intrinsecamente ligada às respostas obtidas. Dito de outra forma, as perguntas que são
feitas, e como são feitas, bem como as perguntas que não são feitas, são tão determinantes do
quadro final quanto as respostas obtidas.

Na produção tradicional do conhecimento, as perguntas formuladas foram aquelas que
interessavam quase que exclusivamente aos homens, brancos, ocidentais e das classes
dominantes, ou, por aqueles que se deram o direito de perguntar e possuíam os meios de ver
suas questões respondidas. Como Sandra Harding coloca (p. 08), enquanto os empregadores
contrataram estudos para descobrir como fazer os trabalhadores felizes com menos poder e
menor salário, os trabalhadores raramente estiveram em posição de encomendar uma pesquisa
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para descobrir como fazer os empregadores felizes com menos poder e lucro. Deslocando-se da
perspectiva marxista, Londa Schienbinger (1999, p. 35-36) descreve como duas pesquisadoras,
Donna Holmes e Christine Hitchcock, pesquisando resumos de conferências da Sociedade de
Comportamento Animal dos Estados Unidos entre 1981 e 1990, descobriram que no campo do
estudo dos primatas, homens e mulheres tendiam a se concentrar em animais de seu próprio
sexo. As mulheres mais freqüentemente estudavam fêmeas ou ambos os sexos juntos, enquanto
os homens, desproporcionalmente, estudavam apenas primatas machos. Uma pesquisa feminista
parte do pressuposto de que as perguntas que são feitas devem prover as explicações que as
mulheres desejam, que nem sempre são iguais às que os homens, isoladamente, desejam. Como
Harding coloca:

Por um lado, muitos fenômenos que parecem problemáticos da perspectiva da
experiência masculina não parecem absolutamente problemáticos do ponto de
vista da experiência feminina. (...) Por outro lado, as mulheres experienciam muitos
fenômenos que elas acham que precisam de explicação. Por que os homens
acham o cuidado com as crianças tão desagradável? Por que as oportunidades de
vida das mulheres tendem a ser tão constritas exatamente em momentos históricos
marcados como os mais progressistas? Por que é difícil identificar, entre as
mulheres negras, os ideais de condição feminina nos estudos de famílias negras?
Por que os homens são tão "impulsionados" pelo sexo, tão definidos em termos de
poder? Por que arriscar-se à morte representa um ato humano tão distinto mas dar
à luz representa algo meramente natural?
(Harding, 1987, p. 06)

Com efeito, parece que o descrédito das correntes de pesquisa tradicionais, especificamente
àquelas que se referem a um ser humano universal, além de um ganho obtido pelas historiadoras
feministas, mostrou que muitas perguntas deixaram de ser feitas ao longo do caminho, justamente
aquelas que diziam respeito às experiências vividas pelas mulheres, à perspectiva delas. A
história das mulheres, com seus levantamentos da atuação das mulheres no passado, apontando
falhas que vinham à tona nas periodizações tradicionais no momento em que as mulheres eram
incluídas, mostrando que as mulheres participavam da vida pública e suas atividades interferiam
nos acontecimentos, com sua insistência de que a vida privada deveria ser tratada também como
assunto público e político (Scott in: Burke, 1991, p. 85-86), acabou por tornar evidente, por
exemplo, que “A História”, com H maiúsculo, não dava conta da tarefa a que se propunha da
forma como afirmava fazer.
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2.) A pesquisa fundamentada no projeto
Longe de ser uma peculiaridade, a arquitetura e o design possuem, com efeito, tendências
transdisciplinares. Nigel Cross (2001) pondera que, apesar da base positivista, técnico racional de
Simon em "The Sciences of the Artificial", aquele autor propõe que a "ciência do design" poderia
formar uma base intelectual comum e fundamental que empreendesse a comunicação entre as
artes, as ciências e a tecnologia. Simon teria em mente que o estudo do design poderia ser
interdisciplinar e acessível a todos aqueles envolvidos na atividade criativa de produzir o mundo
artificial. Cross menciona o exemplo destacado por Simon, em que engenheiros e compositores
pudessem manter uma conversa mutuamente recompensadora sobre o trabalho de cada qual,
uma vez que poderiam começar a perceber a atividade criativa em comum em que ambos, cada
qual à sua maneira, estariam engajados, a ponto de poderem compartilhar experiências sobre
seus processos criativos. Para Cross, essa busca por compartilhar diferentes abordagens sobre
os processos criativos nas mais variadas áreas profissionais é o que pode ser constatado em
pesquisas interdisciplinares sobre a prática projetual, em periódicos especializados e
conferências. (p. 54)
Com efeito, as conferências EAD e o periódico eletrônico indexado Working Papers in Art and
Design refletem esse caráter abrangente com que a prática projetual tem sido abordada pelos
meios acadêmicos na Europa. Também o conceito de Design Thinking norte-americano
prossegue pela mesma vertente, reforçando a abrangência e ausência de fronteiras claramente
delimitadas para o que seria a prática projetual. Talvez uma das melhores definições sobre as
quais podemos construir um recorte seja mesmo a de Cross, para quem, da mesma forma como
outras culturas intelectuais nas ciências e nas artes concentram-se nas formas subjacentes de
conhecimento peculiares aos cientistas e artistas, devemos nos concentrar nas formas
"projetuais" de conhecer, pensar e agir.
Em linha com Schön e outros, muitos pesquisadores na esfera do design perceberam que a
prática projetual tem de fato sua forte e apropriada cultura intelectual, e que “devemos evitar
emaranhar nossas pesquisas em áreas de design com diferentes culturas importadas tanto das
ciências quanto das artes. Isso não significa que devamos ignorar essas outras culturas, pelo
contrário, elas têm histórias de pesquisa e lastro acadêmico mais fortes do que temos em design.
Nós precisamos nos apoiar nessas histórias e tradições quando apropriado, enquanto
construímos nossa própria cultura intelectual, aceitável e defensável em seus próprios termos.
Devemos ser capazes de demonstrar que os padrões de rigor em nossa cultura intelectual são
pelo menos equivalentes àqueles dos outros. (p. 55)
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