
8 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER ! 

Hoje recebi inúmeros cumprimentos pelo dia Internacional da Mulher. Até os operários da 
obra me parabenizaram por esse dia.  

Agradecendo sempre a todos eles, passei um dia ocupado, sem  muito tempo para refletir 
sobre essa “gentileza”. 

 À noite chegando em casa, fui logo abrindo minha 
correspondência, entre elas algumas revistas. 
Uma delas trazia na capa algo que chamou muito 
minha atenção. Era a revista AU numero 100, com 
a capa apresentando as grandes personagens da 
Arquitetura Brasileira. 

 Lembrei-me na mesma hora de um fato 
interessante que havia ocorrido comigo há alguns 
semestres atrás. 

Na volta da universidade para casa junto com 
minha filha, uma estudante do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo, comentávamos sobre 
Arquitetura Contemporânea, uma das disciplinas 
que ela estava cursando àquela época. 
Discutíamos sobre as obras importantes, sobre as 
formas com as quais tínhamos mais empatia e ela 
entusiasmada discorria sobre as idéias que 
gostaria de desenvolver em seus projetos 
disciplinares,  idealizando o edifício de “seus 
sonhos”.  

Alguns dias depois deste fato, após o termino das aulas, alguns de nós, professores do 
curso de Arquitetura, fazíamos comentários sobre nossas atividades, quando fui indagada 
pelo meu colega, professor da disciplina Arquitetura Contemporânea. 

 – Professora, sua filha é danada mesmo, hoje ela quase me pregou uma peça!  

Interessada, fui logo perguntando porque estava dizendo isso. E ele me respondeu, que 
nesse dia havia trabalhado em classe as grandes obras arquitetônicas internacionais da 
atualidade, apresentando seus aspectos e características e citando exemplos de inúmeros 
grandes arquitetos autores daquelas obras apresentadas.  

Num dado momento, minha filha, sua aluna, perguntou-lhe porque, na seleção de obras, 
não haviam sido citadas as obras das grandes arquitetas de projeção internacional. 
Experiente que é, complementou imediatamente sua exposição citando a obra de Zaha 
Hadib, Denise Scoth Brown e Lina Bo Bardi. 

Curiosa, perguntei-lhe em que parte da aula ela lhe havia feito esta questão.  

Surpreso, respondeu-me - No final da aula! 

Complementei rindo – Que sorte! Já pensou se você tivesse que montar uma aula só sobre 
as grandes arquitetas da Arquitetura internacional e Nacional? Essa seria sem dúvida a aula 
mais curta que teria que a preparar. Este fato pode parecer engraçado, mas não é.  

Isso é o que eu chamo de piada/reality de mau gosto, a de receber homenagem no dia 
internacional da mulher.  

Depois de varias congratulações no dia de hoje e de analisar a capa da revista, quero 
também refletir sobre essa data  pois certamente esse dia não deve se referir às mulheres 
que resolveram ser arquitetas, como é o meu caso, o de minha filha, e o de todas as minhas 
alunas e de todas as outras mulheres por esse mundo afora que resolveram escolher essa 
profissão. 



Voltando a capa da AU numero 100, constatei que das 64 personagens da arquitetura do 
Brasil, apresentadas, apenas  4 eram mulheres, Lina Bo Bardi, Rosa Kliass, Elizabeth 
Goldfarb e Carmem Portinho. Ou seja, apenas 6,25% do total dos grandes nomes nacionais 
da arquitetura contemporânea. Curiosamente também nenhum dos 64 arquitetos e 
arquitetas era de raça negra.  

Buscando na memória os meus tempos de estudante do curso de Arquitetura na Faculdade 
Brás Cubas em São Paulo, lembrei-me que a turma de 1979 também era constituída de um 
grande numero de mulheres e revendo minhas anotações de aula, verifiquei que nestes 
últimos 5 anos em que leciono na Universidade Estadual do Maranhão, dos alunos que já 
passaram pelas minhas disciplinas, 64,28 % eram mulheres. Lamentavelmente não registrei 
quantitativamente o biótipo dos meus alunos, mas sei que boa parte não é só branca. 
Embora também seja esse, um enorme problema em nosso País, não se tratará da RAÇA 
(neste instante). A questão central (agora) é GÊNERO.  

Senão vejamos! 

Quantas arquitetas tem registro no Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e 
Agronomia - CREA?  

Quantas arquitetas fazem parte do CONFEA? 

Quantas arquitetas ocupam cargos nas prefeituras desse pais? 

Quantas arquitetas ocupam cargos em grandes projetos neste pais? 

Quantas arquitetas figuram com projeção dentro do quadro nacional e internacional?7 

São números que certamente devem ser levantados e esses resultados devem ser 
criteriosamente analisados, pois sabemos que o contingente feminino que passou e passa 
pelos cursos Arquitetura e Urbanismo não é pequeno e não pode ser ignorado. 

Temos que questionar também a prática profissional. 

Será que a prática arquitetônica das mulheres não tem a mesma qualidade que a dos 
homens? 

Será que todas mulheres - arquitetas depois de formadas, não estamos exercendo nossa 
profissão?  

Será que não participamos efetivamente da construção desse país?   

Hoje dia Internacional da Mulher 

Depois de 23 anos de exercício profissional e quase 130.000 m2 (entre projeto e 
construção), quero responder que de minha parte isso não reflete a realidade. Temos que 
rever a questão do gênero ao nível nacional urgentemente, a tempo de garantir que, daqui a 
algum tempo, este texto seja só um fato do passado e não uma realidade a ser descrita por 
minha filha ou por alguma de minhas alunas ou por qualquer outra filha de mulheres de 
minha geração. 
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