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Introdução e objetivos: 

O processo de colonização na América do Sul foi 

intenso e definitivo  para a população existente e 

sua cultura. Analisando as influências da coloniza-

ção hispânica, percebe-se o surgimento de um 

modelo de arquitetura que adequa as tradições 

coloniais às características locais, sendo assim 

considerada vernácula. Objetiva-se estudar essa 

produção entre os séculos XVI e XVIII, procurando 

identificar e caracterizar elementos próprios da 

arquitetura residencial, os quais possuam estar 

presentes ainda hoje no continente, exceto Brasil. 
 
 Materiais e métodos: 
De cunho exploratório e caráter teórico-conceitual, 
a pesquisa baseou-se na revisão web e biblio-
gráfica – coleta, seleção e síntese de dados – e   
posterior estudo descritivo e analítico de casos, 
especificamente de 03 (três) exemplares de 
arquitetura doméstica vernacular da região de 
colonização hispânica da América do Sul. 

Resultados e discussão: 

Foram analisadas 03 (três) casas 

unifamiliares, situadas em países distin-

tos da América do Sul e construídas 

épocas diferentes: (1) Casa de Aliaga 

(Século XVI - Lima, Peru); (2) Quinta de 

Anauco (Século XVII - Caracas, Vene-

zuela) e (3) Museo Mitre (Século XVIII - 

Buenos Aires, Argentina). Foi possível 

constatar a permanência de alguns 

elementos característicos da moradia 

colonial hispano-americana, como a 

existência de pátios internos, das 

varandas ou corredores alpendrados, 

das coberturas cerâmicas e, principal-

mente, da metodologia de composição 

centrípeta, ou seja, de fora para dentro. 
  

Conclusões: 
Ao se estudar as residências coloniais unifamilliares em 
diferentes localidades da América do Sul –  norte, centro e sul 
do continente –, percebe-se um padrão de construção que 
concebe os espaços do interior para o exterior, valorizando as 
fachadas apenas nas localidades urbanas. Além da presença 
constante de  pátios e varandas, a influência barroca europeia 
também está presente em todos os exemplares, principalmente 
nos ambientes interiores. 
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