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Objetivos 

Estudar a arquitetura vernácula colonial ocorrida na 
América do Sul, excetuando-se o Brasil; 

 

Descrever suas principais manifestações 
arquitetônicas de habitação e de apropriação do 
espaço urbano do Descobrimento à Independência;  
 

Caracterizar o desenvolvimento arquitetônico 
vernáculo por meio da ilustração e análise de 03 
(três) moradias situadas em contextos diferentes. 

 



Metodologia 

• De caráter exploratório e cunho teórico-conceitual,               
a pesquisa foi baseada em revisão web-bibliográfica 
com estudo de casos, por meio das seguintes etapas: 

 

o Pesquisa teórica sobre os primeiros assentamentos e casas 
coloniais na América do Sul; 

o Identificação e estudo de 03 (três) exemplares vernaculares 
de arquitetura doméstica da região, destacando-se sua 
relação com o ambiente natural, social e cultural; 

o Elaboração do Relatório Final de Pesquisa, além de 
apresentação oral por ocasião do Evento de Iniciação 
Científica da UFPR – EVINCI. 



Introdução 
• O processo de colonização teve início com as Grandes 

Navegações europeias que chegaram à América em meados do 
século XV. No caso da América Latina, as principais expedições 
foram as portuguesas e espanholas, que dividiram o território 
através do Tratado de Tordesilhas (1494). 

 
 • A conquista 

espanhola 
sobre a 

América 
continental 

data de                
1519 a 

1540. 

 
 



 

• Nesse período, ocorreu a quase total destruição dos bens 
(culturais, arquitetônicos e tecnológicos) dos povos que ali 
habitavam, sem contar a perda de milhares de vidas.  
 

• Entretanto, houve um processo de miscigenação e troca 
indígena-espanhol, percebido em diversas áreas, sobretudo nas 
formas urbana e arquitetônica, o que variou entre regiões. 

 

• A arquitetura colonial é um tipo de manifestação vernácula, a 
qual é própria de uma região e se conforma da adaptação de 
diferentes tradições ao contexto em que está inserida e aos 
recursos ali ofertados, trazendo certa continuidade da forma. 
 

• Com a passar dos anos e a expansão da dominação espanhola, 
percebe-se forte influência da arquitetura erudita que estava 
sendo feita na Espanha nas regiões litorâneas da América, mas 
nota-se uma grande presença de herança indígena no interior.  

 

 



Revisão da Literatura 
• Durante a época colonial, nota-se dois centros 

culturais na América do Sul: a REGIÃO 
ANDINA, ocupada pelos incas e atualmente 
dominada por países como Peru, Equador e 
Chile; e a região conhecida como LOS LLANOS, 
que fica a leste dos Andes, hoje ocupada por 
países como Colômbia e Venezuela.  
 

• Aproveitando um período de 
fraqueza do Império Inca 

(1438-1525), os 
colonizadores hispânicos 

invadiram e destruíram  
boa parte da sua civilização. 

 

 

Los Llanos 

Império Inca 



 

• Na REGIÃO ANDINA, as construções coloniais 
eram em sua maioria feitas em adobe (tijolos 
crus de terra) e quincha (mistura de bambu e 
argila seca coberta com gesso), porém poucas 
sobreviveram já que não eram muito 
resistentes a abalos sísmicos.  
 

• Essas construções litorâneas em terra 
compunham o que foi considerado o Estilo 
Moldado, enquanto na região serrana, as 
construções já utilizavam a pedra como 
material construtivo, mais abundante e 
resistente, conformando o Estilo Esculpido.  
 

• As casas coloniais nas regiões altas possuíam 
fachadas de tijolos esculpidos e revestidos 
com estuque, além de grandes saguões, 
varandas mouriscas e pátios com arcos.  

 



 

• Em relação a LOS LLANOS, região mais ao 
norte do continente, as casas interioranas, 
perto dos Andes, eram de adobe com tetos 
em telhas cerâmicas e, na porção litorânea, os 
pescadores moravam em cabanas de madeira. 

  

• Aparecem também casas coloniais do tipo 
castellano, ou seja, segundo a tipologia de 
pátios centrais com aposentos ao redor, em 
planta geralmente retangular. 

 

• No decorrer do processo de colonização, até o 
século XVIII, as características da arquitetura e 
da organização social foram aos poucos 
suprimidas pelo padrão urbano geométrico 
europeu e decoração tipicamente barroca. 

 



 

• Quanto à questão urbana, as 
cidades coloniais espanholas 
seguiam as Leys Generales de 
las Índias (1573-1668), uma 
das primeiras legislações urba-
nísticas da Idade Moderna. 
 

• Buscava a regularidade geomé-
trica, por meio da definição de 
quadras idênticas dispostas ao 
redor de uma grande praça 
central (tabuleiro de xadrez). 
 

• Como exemplos de retícula 
espanhola, cita-se as cidades 
de Santiago (Chile), Buenos 
Aires (Argentina) e Santiago de 
Leon, hoje Caracas (Venezuela), 
entre outras.  

Buenos Aires 

Santiago do Chile 

Caracas 



Resultados e Discussão 

• Para os estudos de caso foram escolhidas 03 (três) 
edificações de caráter originalmente residencial e 
unifamiliar, situadas em países distintos e construídas 
épocas diferentes, durante o período colonial, a saber: 
 

CASO I – Casa de Aliaga, Lima - Peru                                             
(Século XVI)  
 

CASO II – Quinta de Anauco, Caracas - Venezuela                          
(Século XVII) 
 

CASO III – Museo Mitre, Buenos Aires - Argentina                            
(Século XVIII)  



  CASO I 
  Casa de Aliaga - Lima, Peru (Século XVI) 

• É considerada a mais antiga e preservada 
casa colonial da América do Sul, tendo sido 
construída sobre um santuário inca em 
1535, no mesmo ano de fundação de Lima 
por Francisco Pizarro (1476-1541). 
 

• Foi executada em quincha por Jerônimo de 
Aliaga (1508-69), um dos tenentes de 
Pizarro, tendo como um de seus elementos 
mais marcantes os BALCÕES, que se tornam 
a principal característica da arquitetura 
colonial hispano-americana, bastante fre-
quente nas construções  centrais de Lima. 



 

• Situada em frente ao Palácio do 
Governo, é utilizada ocasional-
mente como sede de eventos 
culturais e pode ser visitada 
como museu. 
 

• Possui 66 cômodos luxuosos e 
uma escada de mármore que 
leva ao pátio no segundo andar 
e à entrada principal.  

 

A parte aberta ao público 

exibe arte e decoração 

colonial do século XVI ao 

XVIII, como espelhos e 

móveis Louis XIV, retratos 

de família e pinturas da 

Escola de Cuzco. 



• Possui duas versões sobre sua construção:  
Foi executada pelo capitão Juan Javier 

Solorzano Mijares entre 1796 e 1797, conce-
bida como uma casa de campo dedicada ao               
descanso em meio a plantações; ou 

Foi realizada pelo capitão Juan Sanchez 
Morgado, o primeiro prefeito da cidade de 
Santiago de Leon de Caracas; seu proprietário 
original, sendo construída a partir de 4 de 
setembro de 1632. 

 

• Atualmente funciona como Museu Nacional 
de Arte Colonial e abriga uma das coleções 
mais valiosas e bem preservadas dos bens 
artísticos coloniais da Venezuela.  

 

  CASO II 
   Quinta de Anauco - Caracas, Venezuela  
   (Século XVII) 



 

• A casa é tipicamente colonial: térrea e 
retangular, com corredor exterior alpendrado, 
dois pátios internos e aposentos em fila, que se 
comunicam internamente.  O acesso dá-se por 
meio de belos jardins e através de um portão 
com seu sino característico.  
 

• Com cobertura em telhas cerâmicas e 
revestimento caiado, a casa reflete a economia 
antiga (café e cana), sendo um valioso 
testemunho da arquitetura colonial doméstica. 

 
 



• Residência em que viveu Bartolomé Mitre 
(1821-1906), político e militar que foi 
Presidente da Argentina entre 1862 e 1868, 
tendo sido construída em 1785 na capital.  
 

• É considerada uma das casas mais antigas 
ainda existentes em Buenos Aires e, devido à 
sua importância, sua fachada aparece no 
verso das notas de 2 pesos argentinos. 
 

• Transformada em museu em 1907, logo 
após a morte do ex-presidente, a casa foi 
declarada Monumento Histórico Nacional 
em 1942. 

  CASO III 
   Museo Mitre – Buenos Aires, Argentina 
   (Século XVIII) 



 

• A edificação é uma típica resi-
dência colonial de desenvolvi-
mento horizontal e ao longo de 
dois pátios cercados por gale-
rias que dão acesso aos cômo-
dos e à biblioteca americana. 
 

• A casa mantém-se até hoje a-
berta ao público e expondo ob-
jetos pertencentes a Mitre e sua 
família, além de mostras coleti-
vas sobre a história argentina, 
documentos e objetos. 

 
 



Considerações Finais 
• O CASO I é o mais antigo e situa-se na porção central do continente 

(Peru). É uma casa tipicamente urbana de dois andares, caracterizada 
pela presença de pátios internos, galerias perimetrais e varandas em 
madeira na fachada principal. A influência espanhola é bastante 
evidente devido aos elementos barrocos. 
 

• O CASO II é um exemplar da área rural, desta vez na porção ao norte 
do continente (Venezuela). Trata-se de uma casa térrea com pátios 
internos e corredores alpendrados exteriores. Exemplifica as típicas 
moradias que serviam de sede para extensas áreas de plantação.  
 

• O CASO III situa-se na porção sul do continente (Argentina) e 
exemplifica uma casa urbana do século XVIII que apresenta também 
dois andares e pátios internos. Sua arquitetura atesta maior 
simplicidade que o exemplo peruano, embora a decoração interna 
também seja marcada por traços barrocos de origem espanhola.  

 



Conclusão 
• Por meio da pesquisa foi possível constatar a PERMANÊNCIA de 

alguns elementos característicos da moradia colonial hispano-
americana, independente da região em que a casa fosse 
construída, como a existência de pátios internos rodeados por 
aposentos em fila. 
 

• Também se observou a presença recorrente de: talha de 
madeira, varandas ou corredores alpendrados, coberturas 
cerâmicas e, principalmente, metodologia de composição 
centrípeta (de fora para dentro). A OSTENTAÇÃO aparece nos 
pátios internos, geralmente abertos, ou nas fachadas urbanas. 
 

• Percebeu-se forte influência da decoração barroca, bastante 
evidenciada no mobiliário e tratamento de pisos, tetos e 
paredes. Outro ponto comum foi a destinação de todas as 
habitações ao uso atual de MUSEUS, o que comprova o seu 
reconhecimento como testemunhos importantes do passado 
colonial dessas nações latino-americanas. 
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