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1. TÍTULO 

 

Habitação colonial na América do Sul. 

 

2. ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO 

 

Não houve alterações realizadas até o final da pesquisa, seguindo-se o plano de acordo 

com o que foi preestabelecido. 

 

3. RESUMO 

 

Entre os temas que são abordados pela história da arquitetura, a habitação desempenha 

papel de destaque, pois, além de estar estritamente ligada aos condicionantes da vida doméstica, 

expressa aspectos culturais, valores sociais e recursos tecnológicos em determinado tempo e 

espaço. Portanto, o estudo da moradia humana representa o encontro das esferas privada e 

pública, no qual elementos individuais são confrontados pelas exigências coletivas, assim como 

regidos por normas, usos e costumes – nem sempre explícitos ou facilmente identificados – que 

predominam naquela comunidade. Este trabalho de iniciação científica faz parte do projeto de 

pesquisa intitulado “História da Habitação no Continente Americano”; e tem como recorte principal 

o estudo da arquitetura vernácula colonial ocorrida na América do Sul, onde se busca estudar as 

manifestações arquitetônicas e de apropriação do espaço urbano até a Independência.  

Embora o sul da América apresente dois grupos principais de colonizadores – espanhóis e 

portugueses –, que dominavam as Grandes Navegações, o objeto de estudo refere-se somente à 

atuação hispânica. As conquistas dessas terras aconteceram 20 anos após a exploração da 

América Central e desenvolveram-se principalmente na região andina, a qual apresenta 

influências multiétnicas. Estas agiram diretamente na forma de interação dos colonizadores e suas 

manifestações arquitetônicas e urbanísticas, com diferentes abordagens e níveis de 

miscigenação, mas sempre com a prevalência espanhola. Em termos metodológicos, trata-se de 

uma pesquisa de caráter exploratório e de cunho teórico-conceitual, que está baseada nas 

estratégias de seleção de fontes, revisão web e bibliográfica e estudos de casos, no intuito de 

exemplificar o espaço habitacional colonial sul-americano, identificando traços e características 

que possam relacioná-los ao contexto em que foram concebidos, aprofundando assim os estudos 

sobre seus aspectos históricos, estéticos, funcionais e técnicos.  

Palavras-chave: Habitação; Arquitetura Vernácula; Arquitetura Colonial. 
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4. INTRODUÇÃO 

 

A América do Sul é o subcontinente localizado 

no hemisfério sul, que compreende os seguintes 

países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 

Venezuela, além de alguns territórios ainda hoje 

dependentes e integrados a outros países (Figura 1). 

Esta região, assim como aconteceu com as Américas 

do Norte e Central, foi descoberta pelos Europeus em 

meados do século XV – época de início das chamadas 

Grandes Navegações1, que envolveram a busca de 

novas rotas marítimas para as colônias orientais e 

também a exploração de novos territórios além-mar, 

através de um processo de expansão econômica, 

política e cultural dos grandes centros europeus, 

ocorrido até o século XVII. 

Os navegadores, ao se depararem com esse novo território, nomearam-no de Novo 

Mundo; e iniciaram ali um processo de ocupação e colonização de uma vasta área até então 

habitada por povos indígenas. Segundo Bethell (1997), ao encontrarem as novas terras, os 

navegadores possuíam v árias opções de como agir em relação a elas: conquistar podia tanto 

significar colonizar como também saquear e seguir em busca de novas possessões. 

Podiam comercializar ou podiam invadir; podiam estabelecer-se ou seguir adiante. 
A escolha que fizessem seria determinada em parte pelas condições locais – a 
facilidade da ocupação, a natureza dos recursos a explorar – e em parte pela 
combinação específica e interesses que sustentavam e controlavam as 
expedições de conquista. (BETHELL, 1997, p.142)  

No caso da América Latina, pode-se dividir os conquistadores em dois grupos majoritários: 

os espanhóis e os portugueses, os quais estabeleceram o Tratado de Tordesilhas, firmado em 7 

de junho de 1494 para dividir as terras "descobertas e por descobrir" por ambas as Coroas fora da 

Europa (Figura 2). Como esta pesquisa tem como objetivo investigar a colonização de origem 

espanhola exclui-se assim o Brasil; e enfoca-se principalmente a América Hispânica continental, 

cuja conquista significou uma segunda etapa no processo de descoberta e colonização do novo 

território, já que as primeiras expedições exploraram as regiões insulares, na porção do continente 

                                                 
1
 Vários fatores contribuíram para as Grandes navegações, como: o déficit europeu em relação ao comércio com o Oriente – já que de 

lá vinham ouro, porcelana, pedras preciosas, açúcar, condimentos (pimenta e cravo), drogas medicinais (bálsamos e unguentos), 
perfumes e óleos aromáticos –, que era monopolizado pelos árabes e algumas cidades italianas; a aliança entre a burguesia e os reis 
para financiar as grandes viagens marítimas e assim fortalecer os Estados nacionais; e os progressos científico e tecnológico 
conseguidos com a invenção da bússola e da caravela, entre outros, que permitiram as longas viagens. (INFOESCOLA, 2016) 

FIGURA 1 
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que hoje se conhece como América Central, partindo-se em seguida para o México – hoje, 

pertencente à América do Norte – e somente depois rumo às terras ao sul.  

Considera-se que a 

conquista do território 

continental da América 

data entre 1519 e 1540, o 

que perfaz cerca de duas 

décadas em que a 

presença espanhola se fez 

soberana em relação à 

dominação portuguesa, 

sendo mais efetiva em 

algumas áreas do que em outras. Nesse período, a influência e estratégias dos colonizadores 

espanhóis – assim como sua força – foram muito incisivas, resultando na quase totalidade de 

destruição dos bens – culturais, arquitetônicos e tecnológicos – dos povos que antes ali 

habitavam, sem contar a perda de milhares de vidas, suas tradições e saberes. Entretanto, não se 

pode negar que também houve um processo de miscigenação e troca, uma vez que o choque 

cultural entre as diferentes civilizações foi muito grande. Isto é percebido em diversas áreas, 

sobretudo nas formas urbana e arquitetônica, variando entre regiões e no modo que se deu a 

interação indígena-espanhol, o que produziu reflexos até a atualidade. (GUTIERREZ, 1992) 

O tipo de arquitetura que existia até aquele momento, esta praticada pelos povos 

indígenas e pré-colombianos pode ser classificada como arquitetura vernacular, a qual se 

relaciona “àquilo que é próprio de um lugar ou país de nascimento” (CASTELNOU, 2009, p.29), 

sendo portanto associada à tradição local e à sabedoria popular. Trata-se de uma arquitetura 

desvinculada da Academia e dos saberes eruditos, sendo adaptada às circunstâncias e recursos 

presentes naquele momento e lugar onde é exercida. Entende-se aqui a arquitetura colonial como 

um tipo de vernáculo, já que é própria de uma região e se conforma da adaptação de diferentes 

tradições ao contexto em que está inserida e aos recursos ali ofertados.  

Logo, a arquitetura colonial, no contexto desta pesquisa, é aquela que foi pensada e 

construída após a dominação espanhola no território sul-americano e que traz, em sua essência, 

certa continuidade da forma urbana e arquitetônica, com referências artísticas, técnicas e formais 

das civilizações que antes habitavam a região. Contudo, com a passar dos anos e a expansão da 

dominação espanhola, percebe-se forte influência da arquitetura erudita que estava sendo feita na 

Espanha assim como no restante da Europa. Porém, mesmo assim, percebe-se uma adaptação 

ao local, por diferenças climáticas e materiais. Destaca-se também que essa arquitetura era mais 

presente na região litorânea e andina que sofreram maior influência espanhola; enquanto que 

áreas mais internas ao território ainda preservavam e reproduziam muito da herança indígena. 

FIGURA 2 
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5. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Antes da chegada dos europeus à América, de acordo com Schwart et Lockhart (2002),  

pode-se dizer que os povos indígenas que aqui habitavam se dividiam em três grandes grupos: os 

não-sedentários, os sedentários e os semi-sedentários (Figura 3). Tal abordagem é importante 

para o entendimento dos acontecimentos subsequentes, pois as regiões ocupadas pelos povos 

sedentários foram aquelas onde ocorreu o maior crescimento, dominação e fixação dos colonos 

europeus. Esta ideia também é defendida por Bullrich 

(1969) ao dizer que o “violento choque cultural 

resultante da conquista [espanhola] apresentou 

diferentes formas e teve efeitos distintos nas diversas 

áreas da América Latina, variando de acordo com a 

solidez das culturas indígenas precedentes” (p. 14). O 

mesmo autor exemplifica comparando os países 

Uruguai e Chile, majoritariamente compostos por 

caçadores-coletores não e/ou semi-sedentários, com 

os casos da Bolívia e Peru, que ostentaram um grande 

passado colonial, no qual tendências artísticas dos 

colonizadores eram integradas e adaptadas às 

necessidades dos artesãos indígenas. 

No caso da América do Sul, a maior 

dominação e influência dos colonizadores espanhóis 

aconteceram no território do antigo Império Inca. 

Segundo Morris (1998), em suas últimas fases de 

desenvolvimento, este império compreendia um 

território de aproximadamente 4.000 quilômetros na 

costa do Oceano Pacífico. Esta área abrangia desde 

o atual Equador, ao norte; até o território do Chile, ao 

Sul (Figura 04). 

Para se compreender melhor como o 

descobrimento, a ocupação e a colonização do sul da 

América se deram, é necessário o entendimento 

prévio do processo colonizatório na América Central, 

sobretudo ocorrido no México. A descoberta do Novo 

FIGURA 3 

FIGURA 4 
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Mundo ocorreu, primeiramente, na região das ilhas centro-americanas, Cuba e Hispaniola (São 

Domingos), ainda em 1492, seguindo para região das Antilhas e então para o norte, onde as 

tropas de Hernán Cortés (1485-1547) dominaram o México, entre 1519 e 1521. Porém, desde 

então já havia rumores sobre outras terras ao sul e suas riquezas.  

Ao chegar à região do atual Peru pela primeira vez, conforme Leonard (1967), as tropas de 

Francisco Pizarro (1476-1541) encontraram o Estado inca completamente organizado, sob o 

governo do imperador Huayna Capac (1464-1527). Este território já era de conhecimento de 

Pizarro quando esteve, junto com Vasco Núñez de Balboa (1475-1519), atravessando o Istmo do 

Panamá em 1513, onde ouviu rumores de terras mais ao sul, nas quais encontraria muito ouro. 

Sua primeira tentativa de exploração foi em 1524, junto com Diego de Almagro (1475-1538), nas 

selvas no litoral da Colômbia, não tendo porém sucesso. Realizou então, dois anos depois, uma 

nova tentativa. Nesta ocasião, Pizarro vislumbrou o Império inca que se encontrava no auge de 

ordem e prosperidade. Inicialmente, os espanhóis decidiram ser amigáveis com os nativos, uma 

vez que não tinham chances para enfrentar aquele império naquela ocasião.  

De volta à Espanha em 1528, em visita ao então rei Carlos V (1500-1558), Pizarro levou 

consigo ouro e contou-lhe sobre a nova terra e as riquezas que possuía. Dois anos depois, em 

1530, retornou ao Peru, desta vez iniciando sua expedição mais ao norte do território e, para 

surpresa, encontrando o império inca desequilibrado pela morte de Capac em 1527. Isto havia 

levado à divisão do território entre seus dois filhos, Huascar (1491-1533) e Atahualpa (1502-1533); 

e o início de uma guerra entre eles, que enfraqueceu e deixou vulnerável o tão sólido Império inca.  

Pizarro travou, de início, uma relação amigável e passiva com os nativos, que na época estavam 

sob governo de Atahualpa. Contudo, em um de seus encontros com o imperador inca, decidiu 

atacar, aprisionando Atahualpa e, para consolidar sua dominação sobre o império Inca, 

executando-o em 1933, na capital, Cuzco. Por fim, o exército espanhol saqueou bens, violentou 

mulheres e destruiu grande parte da cidade em busca de ouro, sem muita resistência indígena. 

(LEONARD, 1967) 

É importante destacar que, mesmo ocorrendo vinte anos após a invasão da Mesoamérica, 

a colonização na região andina ainda foi considerada um grande desafio. Isto porque pouco se 

sabia daquele lugar e do povo que lá habitava. Ademais, na chegada notou-se que a paisagem 

natural era muito diferente do que já se havia visto em outras expedições coloniais. A região dos 

Andes é marcada por montanhas muito altas, noites muito frias e dias muito quentes, além de um 

deserto e grandes distâncias a serem percorridas (BETHELL, 1997). Soma-se a isto o fato de ser 

uma região muito rica, tanto em relação aos recursos naturais como quanto ao saber tecnológico 

e organização política – não que as colônias das Antilhas não fossem também ricas aos olhos 

europeus, mas os nativos que lá viviam não tinham o mesmo grau de desenvolvimento que os 

povos incas. Encontrou-se uma sociedade que, apesar de não ter conhecimento muito elaborado 

de escrita, era extremamente organizada e apresentava diversas habilidades técnicas e manuais.  
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Ainda de acordo com Bethell (1997), a região andina, nas sociedades anteriores a 1532, 

era marcada por um tipo de ocupação que, por acompanhar e respeitar as diferentes zonas 

ecológicas e áreas de plantio que se encontravam afastadas uma das outras, seguia um padrão 

classificado como “arquipélago”, por se manterem relativamente isoladas e independentes. 

Também por se tratar de grupos multiétnicos que compuseram depois o Império inca, essa 

colonização dispersa continuou presente, sofrendo algumas mudanças apenas com a 

especialização das técnicas e produção de artesãos, que independiam de vínculos com a terra. 

Tal tipo de ocupação e ordenação do território é importante para o entendimento do que veio a ser 

mais adiante a intervenção dos colonizadores espanhóis, já que estes deram certa continuidade a 

essa forma de ocupação, que muito condiz com as condições climáticas e de relevo da região. 

Os padrões de colonização dispersa constituíram uma característica do território 
andino que os europeus logo observaram. Em 1538-1539, cinco anos após a 
invasão, as encomendas outorgadas por Pizarro seguiam esse princípio. 
(BETHELL, 1997, p.72) 

Em relação às construções, a arquitetura incaica apresentava algumas características 

próprias, estas apontadas por Cisneiros et Aguiano (1978). Feitas predominantemente em pedra e 

argila – o que variava conforme o porte e grau de importância da edificação –, havia portas e 

aberturas que apresentavam formas trapezoidais com o menor lado sendo o de cima, assim como 

a colocação de lâminas de ouro e prata nos muros internos, principalmente em edificações como 

templos e palácios. Por se tratar de uma região que, anterior à formação e conquista incaica, era 

formada por diferentes grupos e etnias – sendo alguns nômades e outros sedentários – subsistiam 

edificações e referências arquitetônicas provenientes desses outros povos.  

Após a conquista e derrubada do império, os espanhóis então fixados em território sul-

americano começaram a fundar suas próprias cidades, como foi o caso de Lima; hoje capital do 

atual do Peru, fundada em 1535. Os colonizadores seguiram um plano urbano sistemático, no 

qual sua concretização dependia da busca de lugares estratégicos que oferecessem materiais de 

construção, áreas de pastoreio, lenha e principalmente água. No que se refere à sua arquitetura, 

as habitações eram marcadas pela presença de grandes varandas e rejas de madeira – que eram 

estruturas com função de sustentar e adornar aberturas como portas e janelas; ou ainda para 

delimitar espaços – talhadas à mão. Além disso, trouxeram e implementaram ali o estilo em vigor 

na Espanha – o Barroco –, o qual continha fortes influências orientais e mudéjares2. Destaca-se 

ainda certa influência indígena, a qual se estendeu até meados do século XVIII, especialmente 

com a utilização de formas e motivos baseados na flora e fauna local. Esse estilo arquitetônico, 

entretanto, era mais visto em edificações de maior porte, como igrejas e palácios, sendo mais raro 

na arquitetura residencial. (SEGRE, 1991)   

                                                 
2
 Mudéjar é um termo derivado da palavra árabe Mudayyan, que significa "que tem sido autorizado a permanecer", tendo sido utilizado 

para designar tudo referente – inclusive arte e arquitetura – aos muçulmanos espanhóis que permaneceram vivos no território 
reconquistado na península ibérica pelos cristãos. Estes muçulmanos foram autorizados a praticar a sua religião, usar sua língua e 
manter suas tradições, o que acabou produzindo um estilo próprio, reconhecido também como “árabe-andaluz”. (ENCICLOPEDIA, 
2016) 
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Nota-se uma diferenciação de dois centros culturais definidos durante a época colonial: a 

região andina, hoje dominada por países como Peru, Equador e Chile; e a região conhecida como 

Los Llanos, que fica a leste dos Andes, atualmente ocupada por países como Colômbia e 

Venezuela.   

Na região andina, as construções encontradas eram em sua maioria feitas em adobe e 

quincha – mistura de bambu e argila seca coberta com gesso –, porém, não eram muito 

resistentes aos abalos sísmicos frequentes na região, o que fez com que muitas desaparecessem, 

restando algumas remanescentes em Lima, enquanto que em Santiago há poucos edifícios da 

época colonial. Quanto ao estilo, as edificações coloniais seguiam sobretudo o estilo árabe-

andaluz, com fachadas de tijolos esculpidos e revestidos com estuque, além de grandes saguões, 

varandas mouriscas e pátios com arcos de meio ponto (CISNEROS et AGUIANO, 1978). Estas 

construções em terra compunham o que foi considerado o estilo “moldado”, já que na região 

serrana do Peru, as construções já utilizavam a pedra como material construtivo, uma vez que era 

abundante e mais resistente, conformando o estilo “esculpido”. (BETHELL, 1999) 

Na Argentina, os espanhóis introduziram um tipo de moradia predominantemente mais 

rural, rodeada por paliçadas e fossos, além de terem construído cabanas em madeira, palha e 

adobe, que pouco se conservou após a influência de imigrantes europeus a partir do século XIX. 

Utilizava-se muito o adobe e a terra crua como materiais de construção, tanto pela acessibilidade 

do material como pela facilidade de manuseio e execução. Além disso, a região argentina sofreu 

forte influência da arquitetura jesuítica. 

Por fim, em relação a Los Llanos, pode-se citar como exemplo da cidade de Tunja, na 

atual Colômbia, que apresenta casas do tipo castellano, ou seja, com a tipologia de pátios centrais 

com habitações ao redor, em planta geralmente retangular, além de outras residências no estilo 

hispano-árabe. Nessa região mais ao norte do continente, as casas interioranas, perto dos Antes, 

eram de adobe com tetos em telhas cerâmicas e, na porção litorânea, os pescadores moravam 

em cabanas de madeira.  

Quanto à questão urbana, as cidades coloniais espanholas3 deveriam seguir a Leys 

Generales de las Índias, codificadas por Filipe II (1527-1598) em 1573 e válidas até 1668, que 

constituíram na primeira legislação urbanística da Idade Moderna, baseada tanto na tradição 

medieval – as novas cidades fundadas entre os séculos XIII e XIV: as bastides francesas e as 

poblaciones espanholas – como na tratadística renascentista (GUIMARÃES, 2004). Aspirando o 

ideal da regularidade geométrica, expresso por um tabuleiro de ruas retilíneas que 

definiam uma série de quarteirões iguais, geralmente quadrados, tal modelo (traza) 

apresentava a facilidade de implantação e o atendimento às exigências primárias de 

produção. 
                                                 
3
 Como exemplos da aplicação da retícula espanhola, podem ser citadas as cidades coloniais de Guadalajara e Cholula (México); Quito 

(Equador), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) e Santiago de Leon, hoje Caracas (Venezuela), entre outras. (N. autora) 
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De acordo com Benevolo (2002), eram estas as principais designações normativas para a 

fundação das novas cidades espanholas na América: 

a) Estabelecimento de uma retícula regular de quarteirões iguais, em cujo centro deveria se dispor 

uma grande praça aberta (plaza mayor), central e de forma oblonga, com o comprimento igual a 

uma vez e meia a sua largura, volta à realização de festividades; 

b) O tamanho da praça deveria ser proporcional ao número de habitantes, sem esquecer seu possível 

crescimento (estimava-se de 200 a 500 pés de largura por 300 a 800 pés de comprimento, sendo o 

tamanho ideal igual a 400 x 600 pés); 

c) A praça seria acessada por quatro ruas, voltadas aos quatro pontos cardeais e cada uma disposta a 

partir do ponto médio de cada lado, além de duas de cada um dos ângulos, que deveriam 

desembocar sem serem obstruídas pelos pórticos da praça. Sua largura seria definida conforme o 

clima (se quente, larga; se frio, estreita); 

d) Na praça deveriam ser dispostos os edifícios mais importantes: a igreja, o paço municipal (cabildo) e 

as casas dos mercadores e dos colonos mais ricos. No caso da necessidade de conversão dos 

nativos ao cristianismo, a igreja deveria ser antecedida por um grande pátio (adro) e ao lado da 

fachada estabelecida uma capela aberta (capilla de indios); 

e) Reservados os principais lotes edificáveis ao redor da praça central, os demais seriam distribuídos 

ao acaso para aqueles colonos com condições de ali se estabelecerem. Já os lotes não-atribuídos 

seriam destinados a futuros colonos. 

Enquanto o traçado das ruas e praças 

das cidades coloniais espanholas era grandioso, 

segundo Guimarães (2004), as suas edificações 

eram baixas e modestas (Figura 5). Com 

capacidade de expansão ilimitada, seu contorno 

externo era quase sempre provisório, sem a 

necessidade de muros ou fossos – somente as 

cidades costeiras seriam fortificadas para 

proteção de piratas –, além de não haver uma 

distinção muito clara entre campo e cidade.  

 

6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa em iniciação científica, de caráter teórico-conceitual e cunho 

exploratório, busca investigar o desenvolvimento do espaço doméstico durante a colonização da 

América do Sul, abordando dados históricos, estéticos, funcionais e técnicos em um período que 

abrange desde as primeiras manifestações de ocupação territorial até os processos de 

independência. Como metodologia, baseia-se em revisão web e bibliográfica com estudo de 

casos, realizando-se por meio da investigação, seleção e coleta de fontes impressas, nacionais e 

internacionais; ou ainda publicadas on line, que tratavam direta ou indiretamente sobre a 

habitação colonial na América do Sul. Em suma, envolve as seguintes etapas: 

FIGURA 5 
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a) Revisão Bibliográfica e Coleta de Dados: Nesta etapa fez-se a pesquisa teórica sobre os 

primeiros assentamentos na América do Sul e do surgimento da casa colonial sul-americana, a 

partir da investigação, seleção e coleta de fontes nacionais e internacionais; ou ainda publicadas on-

line, que tratavam direta ou indiretamente sobre esse tema.  

b) Seleção, Descrição e Análise de Obras: Esta etapa envolveu a identificação e o estudo crítico 

de 03 (três) exemplares de arquitetura doméstica vernacular da região, estes reconhecidos em sua 

importância pelos círculos acadêmicos, nos quais se destacou a relação contextual entre arquitetura 

e ambiente natural, social e cultural, de modo a exemplificar a habitação unifamiliar na América do 

Sul em seus primórdios.  

c) Conclusão e Redação Final: O fechamento desta pesquisa deu-se com a elaboração do 

presente RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA, além de material expositivo por ocasião do Evento de 

Iniciação Científica da UFPR – EVINCI, previsto para outubro de 2016.  

 
7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para os estudos de caso foram escolhidas 03 (três) obras de caráter residencial e 

unifamiliar, situadas em países distintos da América do Sul e construídas épocas diferentes, 

embora todas sejam exemplares do período colonial hispano-americano, 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)  

Observou-se que o primeiro exemplo, considerado o mais antigo da América do Sul e 

situado na porção central do continente (Peru), representa uma casa tipicamente urbana de dois 

andares, sendo caracterizada pela presença de pátios internos, galerias perimetrais e varandas 

em madeira na fachada principal. A influência espanhola é bastante evidente, em especial devido 

aos traços barrocos subsequentes ao período que foi construída. Já o segundo caso ilustra um 

exemplar construído na 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 aos proprietários de extensas áreas de 

plantação. Embora haja controvérsias sobre a época de construção, os indícios históricos 

apontam para a versão que alega sua construção no século XVII e não XVIII, principalmente 

devido aos registros na Prefeitura local. Por fim, o terceiro e último caso data do século XVIII e 

situa-se na porção sul do continente (Argentina). Trata-se de um exemplar urbano que apresenta 

também dois andares e pátios internos. Entretanto, sua arquitetura atesta maior simplicidade que 

o exemplo peruano, embora a decoração interna também seja marcada por terraços barrocos de 

origem espanhola. Todos os três exemplos foram transformados em museus, abrindo-se para a 

visitação pública.  
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8.  

Esta propriedade familiar – pertencente à mesma 

família por 17 gerações – é considerada a mais antiga e 

preservada 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) para ser a sede do 

governo hispânico na colônia sul-americana. Capital do 

império espanhol nas Américas por quase dois séculos e 

inicialmente chamada de Ciudad de los Reyes, Lima era a 

metrópole da região e o centro do poder e da riqueza. Seu 

plano original apresentava-se como uma retícula ortogonal 

(Damero de Pizarro) formada por 117 quarteirões, os quais 

se irradiavam da Plaza Mayor, em que a presença imponente 

da Igreja e do Estado mostra seu papel-chave. (BLACKER, 

2009) 

A mansão escolhida como caso ilustrativo (Figura 6) 

foi executada em quincha – material resistente a terremotos – 

por Jerônimo de Aliaga, um dos tenentes de Pizarro. 

Situando-se na calle Jirón de la Unión, em frente ao Palácio 

do Governo, é usada ocasionalmente como sede de eventos 

culturais e pode ser visitada como museu. Possui 66 

cômodos luxuosos, sendo que uma escada de mármore  

(Figuras 7 e 8) 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 Cuzsco 

(Figura 9). Um dos dois pátios andaluzes possui uma fonte 

de bronze quem, juntamente às pinturas, à sacada 

ornamentada e aos azulejos de Sevilha, atestam o status dos 

proprietários. 

O elemento mais marcante nas edificações do centro 

histórico de Lima são os balcões (balcones), que se tornam a 

principal característica da arquitetura colonial – e também da 

republicana – na cidade. Entre os tipos de balcones 

presentes na paisagem urbana estão: os abertos, os 

estreitos, os corridos e os de gaveta (que possuem gelosias 

de madeira e vidro, como é o caso da Casa de Aliaga), entre 

outros. (GALINDO, 2011) 

 

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

 

FIGURA 6 

FIGURA 7 

FIGURA 8 

FIGURA 9 
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1.  

Esta residência (Figura 10), conhecida como Casa de 

Solorzano, foi construída pelo capitão Juan Javier Solorzano 

Mijares entre 1796 e 1797, tendo sido concebida 

originalmente como uma casa de campo dedicada ao 

descanso em meio a plantações de café, diversos pés de 

cana-de-açúcar e algumas árvores frutíferas. Porém, outros 

historiadores afirmam que seu proprietário original foi o 

capitão Juan Sanchez Morgado; o primeiro prefeito ordinário 

da cidade de Santiago de Leon de Caracas, alegando que 

sua construção remonta a 4 de setembro de 1632, mais tarde 

passando para as mãos de Ana Cebrian, de Jacinta de 

Cardona e assim por diante. Está localizada na avenida 

Pantheon, na Parroquia San Bernardino (Caracas). 

O Governo venezuelano começou sua restauração 

em dezembro de 1958, transformando-a na sede do Museu 

Nacional de Arte Colonial; uma instituição que abriga uma 

das coleções mais valiosas e bem preservadas dos bens 

artísticos coloniais da Venezuela (Figura 11). Fundado em 

1942 por Alfredo Machado Hernandez, o museu mudou-se 

definitivamente para a Quinta de Anauco em 12 de outubro 

de 1961, logo após a conclusão da restauração do edifício, o 

qual foi tombado como Monumento Histórico Nacional em 24 

de Janeiro de 1978. Entre 2001 e 2002, foi feita mais uma 

restauração completa, na qual foram incorporados espaços 

culturais, como um pequeno teatro e um anfiteatro ao ar livre, 

onde grupos culturais e musicais fazem apresentações 

periódicas. (QUINTA DE ANAUCO, 2016)  

Com mais de 700 m
2
, a casa é tipicamente colonial: 

térrea e retangular, com corredor exterior alpendrado, dois 

pátios internos e aposentos em fila, que se comunicam 

internamente (Figura 12). 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, sendo um valioso testemunho da arquitetura colonial doméstica. Seu último 

proprietário foi Luis Suarez Borges, que a adquiriu em 1950 e fez duas intervenções: uma interna e outra na 

estrutura original. Em seu interior estão expostos móveis, tapetes, ferramentas, objetos e obras de arte do 

século XVII ao XX, procurando-se recriar a atmosfera dos tempos coloniais (Figura 13). Foi nesta casa que 

o libertador Simón Bolívar (1783-1830) hospedou-se entre os dias 2 e 6 de julho de 1827; data em que 

partiu rumo à Colômbia para nunca mais regressar à sua terra natal. (SAN BERNARDINO, 2010) 

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

 

FIGURA 10 

FIGURA 11 

FIGURA 12 

FIGURA 13 
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9.  

Esta residência em que viveu Bartolomé Mitre (1821-

1906) – político e militar que foi Presidente da Argentina 

entre 1862 e 1868 – é considerada uma das casas mais 

antigas ainda existentes em Buenos Aires, situada na calle 

San Martín (Figura 14) e tendo sido construída em 1785. Em 

1810, o destituído Virrey del Rio de la Plata Baltasar Hidalgo 

de Cisnerosse (17561829) alojou-se nela e, em 1860, Mitre a 

alugou, passando a ser de sua propriedade somente ao final 

de sua presidência, em 1868, graças a uma comissão que 

juntou fundos para doá-la ao general. Foi nesta casa que 

começou a ser editado o jornal La Nación, criado por Mitre 

em 1870 e que funcionou neste endereço até 1895, quando 

foi transferido para um edifício próprio no terreno contíguo, 

este construído pelo engenheiro Emilio Mitre, filho de 

Bartolomé, mas demolido na década de 1990 para dar lugar 

à Torre San Martín 344. (MUSEO MITRE, 2016) 

Transformada em museu em 1907, logo após a 

morte do ex-presidente, a casa foi declarada Monumento 

Histórico Nacional em 1942, mantendo-se até hoje aberta ao 

público e expondo objetos pertencentes a Mitre e sua família, 

além de mostras coletivas sobre a história argentina, 

documentos e objetos (Figura 15). Estima-se que haja 

aproximadamente 48.000 peças documentadas, incluindo 

manuscritos relativos a importantes personagens da história 

argentina reunidos por Mitre. Conta ainda com a chamada 

Biblioteca Americana (Figura 16), a qual é composta por 

mais de 60.000 livros – estes divididos em 22 categorias, as 

quais incluem: História, Geografia e Línguas Americanas –, 

além de folhetos, artigos de imprensa e material audiovisual 

do século XVI até início do XX. Devido à sua importância, 

sua fachada aparece no verso das notas de 2 pesos 

argentinos (ACCEDER, 2016). A edificação está estruturada 

como uma típica residência colonial de desenvolvimento 

horizontal e ao longo de três pátios cercados por galerias 

que dão acesso aos cômodos (Figura 17). Mitre anexou no andar superior seu dormitório, sanitário e 

escritório. O último pátio foi demolido em 1930 para ali se construir uma sala de conferências 

(INTERTOURNET, 2016). Hoje em dia, conserva paredes, ferragens e carpintaria antiga, além da fachada 

original. Em suas salas, pode-se apreciar o mobiliário jacobino junto a espelhos dourados e vitrais 

policrômicos na sala de jantar e na biblioteca pessoal do General Mitre, no segundo pavimento. 

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

 

FIGURA 14 

FIGURA 15 

FIGURA 16 

FIGURA 17 
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8.        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da pesquisa foi possível constatar a permanência de alguns elementos 

característicos da moradia colonial hispano-americana, independente da região em que a 

habitação foi construída, como a existência de pátios internos rodeados por aposentos em fila, o 

que atesta uma origem comum: a arquitetura espanhola de traços herdados por influência 

mourisca. Também observou a presença recorrente da talha de madeira, das varandas ou 

corredores alpendrados, das coberturas cerâmicas e, principalmente, da metodologia de 

composição centrípeta, ou seja, de fora para dentro. Somente quando a habitação tem caráter 

mais urbano, a fachada é valorizada por meio de uma portada de relevância. Outrossim, a 

ostentação aparece nos pátios internos, geralmente abertos e com a existência de poços. 

Percebeu-se também a forte influência da decoração barroca, bastante evidenciada no 

mobiliário e tratamento de superfícies (piso, teto e paredes), o que pode ser justificado pelo fato 

de todos os exemplares estudados terem atravessado os séculos XVII e XVIII, recebendo portanto 

as elementos característicos desse estilo. 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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9.         PARECER DO ORIENTADOR 

 

Lamentavelmente, a acadêmica não conseguiu atingir um resultado satisfatório, abandonando a 

realização desse relatório por completo e encontrando dificuldades no cumprimento das tarefas 

agendadas e, principalmente, em lidar com a carga horária das demais disciplinas que cursava em 

concomitância com a iniciação científica, para a qual era voluntária. Com isto, a pesquisa resultou 

incompleta e bastante superficial, embora houvesse grande potencial a ser desenvolvido com o tema e 

os exemplares escolhidos. De qualquer forma, o relatório possibilita breve introdução ao assunto e 

permite continuidade com outros acadêmicos que demonstrem mais interesse e dedicação às atividades 

de pesquisa. 
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