
Fonte
Resultado da pesquisa realizada a cada três anos pelo 

Architects’ Journal, intitulada “Mulheres na Arquitetura”  

“88% das mulheres 
acreditam que ter um 
�lho coloca a mulher 
em desvantagem no 
exercício da 
arquitetura.”

Fonte:
www.archdaily.com  

Em uma entrevista concedida à uma 
revista de arquitetura em 2012, a arquiteta 
Denise Scott Brown disse:

“Eu ouvi coisas do tipo, ‘As damas 
poderiam se retirar para que 

possamos fazer a foto dos 
arquitetos?’  E eu dizia, ‘Eu sou uma 
arquiteta’ E eles diziam, ‘Você pode 

se retirar, por favor?’

Às mulheres que começam na 
arquitetura hoje:

Quem são 
seus grandes 

exemplos?

Fonte:
Artigo do arquiteto Nicolai Ourousso�, 

“Keeping Houses, not Building them”, para 
o jornal �e New York Times
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”Quando a 
autoridade está 
nas mãos de um 
homem ou 
quando ocorre 
uma crise 
econômica, as 
mulheres são as 
primeiras a 
perder seus 
trabalhos.”

“Surpreendentemente (ou não), 
muitos dos arquitetos famosos hoje 
dependeram profundamente do 
apoio e contribuição de suas 
mulheres durante toda a sua carreira. 
Mulheres que gerenciavam seus 
escritórios, criavam seus �lhos, 
in�avam seus egos �elmente, mas 
que jamais encontraram seus nomes 
na porta da frente.”

Tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido cerca de 
40% dos estudantes de arquitetura são mulheres. A maioria 
delas, no entanto, não permanece atuando na pro�ssão.

Apenas 20% dos arquitetos registrados na Grã-Bretanha são 
mulheres. Nos EUA essas representam apenas 16% dos 
registros. 

47% dos entrevistados acreditam que homens 
ganham mais do que as mulheres para a realização 
do mesmo trabalho. 

63% das mulheres entrevistadas sofreram algum 
tipo de discriminação sexual (incluindo comentários 
inapropriados e tratamento diferenciado por causa 
do seu gênero) ao longo de sua carreira pro�ssional.

61% acreditam que a indústria construtiva não 
aceita a autoridade de uma mulher arquiteta.

55% acham os homens têm mais oportunidades em 
relação às mulheres.  

Fonte:
Pesquisa realizada pelo �e British Architect’s Journal em 2012 
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“Por que ainda existem tão 
poucas mulheres no auge 
de suas pro�ssões?” 


