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Introdução

Entre os anos 1930-1960, a emergência de novas experiências na 
arquitetura e no urbanismo em vários países sul-americanos foi favo-
recida por uma conjuntura especial, onde se destacaram o rápido desen-
volvimento da urbanização1, movimentos favoráveis da economia, expansão 
da industrialização e presença marcante do Estado através de grandes 
investimentos públicos de caráter social. Se acrescentarmos a isto o processo 
de institucionalização do urbanismo, a criação de escolas de arquitetura, a 
tradução de autores europeus e norte-americanos e a emergência local de 
fóruns profissionais de discussão – além, claro, do otimismo característico 
da conjuntura internacional do pós-guerra –, teremos aí um conjunto 
de elementos que ajudam a entender o florescimento de experiências 
inovadoras nessas décadas, marcadas tanto pela disseminação do ideal 
da Cidade Funcional através do continente – com numerosas realizações 
que ganharam visibilidade e rápido reconhecimento internacional – 
quanto pela penetração das práticas norte-americanas relacionadas ao 
planejamento e à gestão urbana.

Várias etapas marcaram o reconhecimento internacional das expe riências 
em curso na América do Sul, como as exposições no Museum of Modern 
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Art (MoMA), de Nova York (Brazil builds, em 1943; Two cities, planning 
in North and South America, em 1947; e Latin American architecture 
since 1945, em 1955), e a publicação dos livros que as acompanhavam 
– iniciativas, aliás, indissociáveis da “política de boa vizinhança” então 
desenvolvida pelos Estados Unidos com relação a seus vizinhos “do sul”.  
A esses livros, somam-se ainda o de S. Giedion (A decade of new architecture, 
1951) e de Henrique E. Mindlin (Modern architecture in Brazil, 1956). 
Também teve papel importante para essa difusão a publicação de matérias 
nas mais importantes revistas especializadas do mundo sobre arquitetura e 
urbanismo no continente, mostrando projetos de cidades novas, conjuntos 
residenciais, cidades universitárias e edifícios públicos projetados por 
arquitetos locais.

Dada a importância desses registros, podemos dizer que muito do 
que conhecemos sobre a experiência urbanística continental nessas 
décadas é tributário desse “olhar estrangeiro”2, expresso em exposições, 
depoimentos e publicações de arquitetos, críticos e historiadores europeus 
e norte-americanos. Como esse momento coincide com a emergência de 
uma vasta produção editorial local, buscaremos explorar aqui as possibili-
dades de uma “troca de olhares”, colocando-nos como desafio algumas 
questões: como os arquitetos e urbanistas sul-americanos viam as suas 
próprias realizações e expressavam a busca de soluções para os problemas 
urbanos que então enfrentavam? O que percebiam como realizações 
urbanísticas emblemáticas do outro lado do Atlântico? Como circulavam 
no meio especializado “local” as informações sobre experiências dos países 
vizinhos nesse campo? Qual o papel dos congressos e outros eventos 
profissionais locais na discussão dos problemas enfrentados pelas cidades 
sul-americanas?

Na realidade, estas questões colocam-nos no centro do processo de 
formação de uma “cultura urbanística” no âmbito continental. De maneira 
geral, conhecemos bem as redes de relações que conectavam profissionais 
de um determinado país a lideranças europeias (como Le Corbusier, por 
exemplo) ou – um pouco menos – a uma organização como os Congressos 
Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs). Porém, as eventuais 
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Difusão internacional das realizações sul-americanas

Henry-Russell Hitchcock (1955, p. 12), em Latin American architecture 
since 1945, diz que “the eyes of the world were first focused on Latin America 
during World War II, (when) by 1942 [...] the Museum of Modern Art 
held its exhibition Brazil Builds”4. Nenhuma dúvida sobre a importância 
dessa exposição para a divulgação internacional da arquitetura brasileira 
e, com ela, da arquitetura latino-americana como um todo. Porém, desde 
1936, com o projeto para o Ministério da Educação e Saúde, no Rio de 
Janeiro, o meio profissional internacional começa a perceber sinais de que 
promessas de renovação da arquitetura estavam surgindo do outro lado do 
Atlântico, rapidamente confirmadas pelo reconhecimento do Pavilhão do 
Brasil na Feira Mundial de Nova York (Lucio Costa e Oscar Niemeyer, com 
Paul Lester Wiener, 1939) e do Conjunto da Pampulha (Oscar Niemeyer, 
1940-1943). Ainda que o Brasil continuasse no centro das atenções, entre 
os anos 1940-50, uma série de projetos, em diversos países do continente, 
chama a atenção do meio profissional internacional para a qualidade que 
os latino-americanos estavam imprimindo à arquitetura e ao urbanismo 
nessa parte do mundo, sobretudo em resposta a encomendas institucionais 
de interesse social.

Primeiro livro em data, com projeção internacional, a tratar da arqui-
tetura moderna na América do Sul, Brazil builds, com texto de Philip 
Goodwin e fotos de George Everard Kidder Smith, não contempla, a rigor, 
nenhum projeto urbanístico, à exceção do conjunto residencial construído 
pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI), no 
Realengo, Rio de Janeiro (Carlos Frederico Ferreira, com Waldir Leal 
e Mario H.G.Torres, 1942). Já no livro de Giedion (1951), A decade 
of new architecture, a América do Sul e a Escandinávia aparecem como 
os grandes destaques do balanço que ele faz das realizações entre 1937-
1947, período em que os CIAMs não puderam acontecer devido à guerra.  
“It was a surprise for everyone”, conta Giedion (1951, p. 3), “to discover 
how much the CIAM outlook had kept alive in the isolated groups who had 
been obliged to work quite independently from one another during this 
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period”5. Constatando que o Movimento Moderno havia criado raízes nos 
recantos mais distantes do mundo, ele atribuía aos impulsos de sua “origem 
latina” o sucesso das soluções “ousadas” que caracterizavam a arquitetura 
latino-americana. Apesar do conjunto dos países europeus corresponderem 
a mais da metade dos exemplos citados, os Estados Unidos são, de longe, o 
país mais representado, seguido pela Suíça, Inglaterra e Brasil. No capítulo 
Town planning, estavam incluídos quatro casos sul-americanos: o Plano 
Diretor para Buenos Aires (Le Corbusier, Ferrari Hardoy e Kurchan, 
1937), a Cidade dos Motores, no Brasil (Paul Lester Wiener e José Luis 
Sert, 1947), o Centro de Lazer Punta Ballena, no Uruguai (Antonio Bonet, 
1945-1948), e o Conjunto Residencial Pedregulho (Affonso Eduardo Reidy, 
1950-52), no Rio de Janeiro. Como lembra Ballent (1995, p. 27), com a 
publicação desse livro, o moderno deixa de ser exclusivamente europeu, 
pois a “refundação” da modernidade, propiciada pelo fim da guerra, devia 
incluir as “margens”, os “confins”, “nos quais se descobriam novas fontes 
de criatividade”.

O livro de Hitchcock (1955), Latin American architecture since 1945, 
de certa forma “dialogava” com outro livro do autor, Built in U.S.A.:  
post-war architecture, publicado dois anos antes, também por encomenda 
do MoMA. Para a preparação do livro sobre a América Latina, Hitchcock 
visitou 11 países e, dentre suas conclusões, uma chama atenção: a de que a 
arquitetura do Novo Mundo – tanto ao Norte quanto ao Sul – ultrapassara 
a da velha Europa, naquele momento apenas emergindo do desastre 
representado pela guerra. Vários exemplos urbanísticos apresentados 
por Hitchcock referiam-se a conjuntos residenciais: Centro Urbano 
Presidente Juárez (Mario Pani, 1950-1952), no México; Pedregulho, no 
Rio; Unidade de Vizinhança de Matute (Santiago Agurto Calvo, 1952), 
em Lima; Unidade de Habitação de Cerro Grande (Guido Bermúdez, 
1951-54), em Caracas; além de um conjunto de casas econômicas, de 
Cuellar, Serrano e Gómez (1952-53), em Bogotá. A eles, Hitchcock 
acrescentou ainda o Parque Guinle, com apartamentos de luxo, no Rio 
de Janeiro (Lucio Costa, 1947-1953). Outros exemplos destacados pelo 
autor referiam-se às cidades universitárias do Brasil, México e Panamá.
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de obras – afinal, os treze anos que o separam da publicação de Brazil 
builds foram determinantes para o espraiamento dos ideais modernos no 
país. Além de alguns conjuntos habitacionais – aquele construído pelo  
IAPI em Santo André, de autoria  de Carlos Frederico Ferreira (1949); o 
já mencionado Pedregulho; e o de Paquetá, encomendado pela prefeitura 
do Rio de Janeiro a Francisco Bolonha (1952) –, ele incluiu o Plano 
Diretor do Rio de Janeiro (1938-1948), o estudo de urbanização da área 
resultante do desmonte do Morro de Santo Antonio, de Reidy (1948); a 
Cidade Universitária do Rio de Janeiro, na proposta do Escritório Técnico 
da Universidade (1955); e o seu próprio projeto de urbanização para a 
Praia de Pernambuco (1953), no Guarujá, SP.

Às exposições no MoMA e a estas publicações, acrescentemos as 
mui tas reportagens e edições especiais que revistas de prestígio, como 
L’Architecture d’Aujourd’Hui, na França; The Architectural Forum, nos 
Estados Unidos; The Architectural Review, na Inglaterra; e Domus, na Itália, 
dedicaram às realizações latino-americanas. Até os anos quarenta, esses 
artigos focalizavam basicamente projetos de arquitetura no Brasil, porém 
já com referências também a projetos na Venezuela ou na Colômbia. Do 
imediato pós-guerra ao início dos anos sessenta, o interesse amplia-se para 
outros países, como Argentina, Peru, Uruguai, Cuba, Panamá e México. 
Não mais apenas a arquitetura interessa, mas também as experiências 
urbanísticas que aí começavam a ser desenvolvidas, em grande parte 
inspiradas nos ideais veiculados pelos CIAMs.

No final da década de 40, The Architectural Forum publicou uma série 
de artigos dedicados a países da América do Sul (Colômbia, Venezuela, 
Argentina e Uruguai), escritos por Chloethiel Woodward6, então professora 
da Universidad de Bolívia e representante sul-americana da revista. Esses 
artigos buscavam oferecer um panorama da arquitetura e do urbanismo 
no continente, apresentando projetos de arquitetos locais para residências, 
edifícios públicos, conjuntos habitacionais etc.

Os artigos e edições especiais de L’Architecture d’Aujourd’Hui, publicados 
desde os anos 40, também tiveram papel de destaque na divulgação das 
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realizações sul-americanas. Desde o início dos anos 50, eles passam a 
contemplar também planos urbanos, conjuntos habitacionais, projetos de 
expansão urbana e cidades universitárias, como os planos de José Luis Sert e 
Paul Lester Wiener para várias cidades do continente; o estudo de Reidy para 
a urbanização da área resultante do desmonte do Morro de Santo Antônio; 
conjuntos residenciais, como o brasileiro Pedregulho ou os venezuelanos El 
Silencio, El Paraiso, General Rafael Urdaneta e 2 de Diciembre, todos de 
Carlos Raul Villanueva, ou Cerro Grande, de Guido Bermudez.

Figura 6 – Conjunto Residencial El Paraíso, em Caracas, Venezuela. 

Fonte: Villanueva e Pintó (2000)
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Figura 7 - Cidade Universitária de Caracas, Venezuela.

Fonte: Bullrich (1969)

The Architectural Forum e L’Architecture d’Aujourd’Hui divulgaram ainda 
extensos artigos sobre as cidades universitárias de Caracas, do México e do 
Panamá. Na virada dos anos 1950-60, o impacto da construção de Brasília, 
cidade capital de um país que lutava contra o subdesenvolvimento, faz-se 
notar em diversos artigos nas principais revistas especializadas do mundo.

Este conjunto de publicações viria a constituir referência essencial para 
a historiografia da arquitetura e do urbanismo no continente, tornando-se 
elemento-chave de uma persistente trama historiográfica7.

Latinos pelos latinos: a atitude sul-americana

Entretanto, entre 1920 e 1930 começam a ampliar-se as possibili-
da des de interlocução entre os profissionais e responsáveis públicos 
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de diferentes países do continente acerca de problemas comuns a suas 
cidades. Dois desses novos fóruns interessam-nos de perto: o primeiro 
é representado pelo desenvolvimento das atividades editoriais e, em 
particular, pela multiplicação de periódicos especializados; e o segundo, 
pelo desen volvimento de eventos profissionais com uma perspectiva 
pan-americana, criando uma espécie de rede, conectando especialistas 
de várias cidades do continente.

As revistas especializadas 

Enquanto as publicações europeias e norte-americanas mostravam os 
highlights da arquitetura e do urbanismo modernos na América do Sul, 
principalmente aqueles alinhados aos princípios defendidos nos CIAMs, 
as revistas especializadas sul-americanas revelavam uma perspectiva bem 
diferente. Apesar de valorizarem essas realizações – afinal, várias delas já 
nasceram comprometidas com ideais de renovação –, elas apontavam 
também para buscas em várias direções, relacionadas aos problemas 
urbanos enfrentados pelos países do continente.

O acelerado crescimento urbano por que passavam as cidades sul-
americanas e o consequente boom da construção civil e das obras públicas 
estreitavam a vinculação dessas revistas com a indústria da construção e 
com o mercado imobiliário. A inserção nelas de um grande número de 
anúncios publicitários era, sem dúvida, elemento importante para o seu 
financiamento e para a manutenção de sua periodicidade (no geral, mensal, 
pelo menos em sua fase inicial). Do ponto de vista temático, pode-se dizer 
que essas revistas abordavam, em suas primeiras edições, basicamente 
temas arquitetônicos8. A PDF é uma exceção a isto; por ser uma revista 
“de engenharia”, dedicava-se mais, sobretudo em seus primórdios, a temas 
específicos dessa área (como tráfego, hidráulica, drenagem) do que a 
questões de arquitetura ou desenho urbano. Durante os anos 30, um tema 
constante em todas essas publicações foi a consolidação e regulamentação 
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da profissão de arquiteto, algumas vezes combinado com a preocupação 
com a formação profissional.

De uma maneira geral, todas as revistas dedicavam espaço às obras 
de arquitetos modernos de destaque no plano internacional, como  
Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Mies van der Rohe, 
ou Richard Neutra. Em alguns casos, elas incluíam também obras de 
arquitetos de menor expressão, numa seleção sem dúvida tributária das 
relações pessoais e profissionais de seus editores. Dos arquitetos sul-
americanos, as mais frequentes referências, objeto de várias matérias, 
foram sem dúvida dirigidas a Oscar Niemeyer, seguido do venezuelano  
Carlos Raul Villanueva.

O espaço e a ênfase concedidos a determinada questão poderiam mudar 
de revista para revista ou variar ao longo do tempo em uma mesma revista. 
Inegavelmente, o foco delas era nacional e, em alguns casos, voltado para 
as cidades em que eram produzidas. Elas não se descuidavam, entretanto, 
do panorama internacional, embora nenhuma tivesse uma clara diretriz 
internacionalista.

A questão habitacional afigura-se, desde o início, como uma questão 
importante, através de matérias sobre experiências desenvolvidas em 
diferentes países, particularmente na Inglaterra. Na edição de junho de 
1938, Nuestra Arquitectura publica a tradução de um artigo sobre política 
habitacional na Grã Bretanha, de John W. Laing, aparecido originalmente 
em The Architectural Record; nele, seu autor defendia a necessidade tanto 
de apoio do estado ao financiamento de moradias populares quanto de 
uma política liberal da terra. Os congressos dedicados a essa temática 
seriam sistematicamente seguidos por essas revistas e, a partir da realização 
do Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, em Buenos 
Aires, em 1939, todas elas dedicarão várias matérias ao tema.

Ao longo da década de 30, constata-se a presença crescente de temas 
relacionados a experiências norte-americanas, tanto no campo da 
arquitetura quanto do urbanismo. Artigos diversos cobriam um vasto 
leque de temas, indo de projetos de residências, escolas, hospitais e 
comércio, até artigos sobre o que se pensava e se fazia nos Estados Unidos 
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em termos de propostas e intervenções urbanas. Mais do que meramente 
informativos, em muitos casos esses exemplos eram apresentados com 
forte valor referencial para a realidade local.

A partir da década de 40, ganham destaque as questões ligadas à cidade, 
ao urbanismo e à gestão urbana. Aumenta a publicação de artigos de 
especialistas estrangeiros e os exemplos norte-americanos tornam-se mais 
marcantes. A edição de agosto de 1940 da revista Nuestra Arquitectura é 
enfática ao comentar o livro Las ciudades de los Estados Unidos: su legislación 
urbanística, su código de edificación, do engenheiro Luis Vicente Migone9 
(1940, p. 717): “al mostrarnos la situación anterior de las ciudades 
americanas y lo que han hecho por mejorarle, nos está enseñando el 
camino que se debe seguir para curar nuestros própios males”.

Coincidindo com uma série de debates urbanísticos entre os profissionais 
locais, gerados pela necessidade de reconstruir a cidade de San Juan, na 
Argentina, destruída por um terremoto, em 1944, Nuestra Arquitectura 
publica um artigo “de divulgación urbanística”, intitulado Urbanismo al 
alcance de todos10, traduzido da revista American Forum, bem como o 
artigo Como están planeando los ingleses sus viviendas del mañana, de E. 
M. Bradley. No mesmo ano, publica uma série intitulada Discusiones sobre 
urbanismo, em que, a cada edição, um artigo explorava um tema específico 
(como aspectos econômicos e sociais do planejamento, distribuição da 
população, planejamento e moradia, planejamento industrial), a cargo 
de especialistas norte-americanos11. De certa forma, essa série sinaliza 
claramente um deslocamento de interesse das questões propriamente 
urbanísticas em direção àquelas relacionadas ao planejamento de caráter 
multidisciplinar.

Com o final da guerra, aumenta o interesse pela divulgação de experiên-
cias urbanísticas estrangeiras, sobretudo em países que enfrentavam o 
desafio da reconstrução de cidades devastadas, numa conjuntura em que 
ganhavam importância os projetos relacionados à moradia. Os exemplos 
mostrados não se caracterizavam pela opção por nenhuma vertente 
urbanística em particular, mas apontavam para experiências tão diversas 
quanto aquelas desenvolvidas na França, Inglaterra, Alemanha, Holanda, 
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Itália, Japão, URSS. Sem que esta fosse uma tônica de sua linha editorial, 
a PDF foi uma das que mais espaço concedeu à publicação de artigos 
sobre urbanismo ou política habitacional em países estrangeiros.

Com relação às experiências urbanísticas no próprio continente, é certo 
que ganharam destaque grandes intervenções projetadas por arquitetos 
locais, como as cidades universitárias de Bogotá, Rio, Caracas, Panamá, 
Tucumán e México; planos de expansão urbana, como o da Pampulha; ou 
conjuntos habitacionais em vários países do continente. Também aqui, ao 
final do período em estudo, o projeto e a construção de Brasília tornam-se 
matéria presente em todas as revistas. Porém, nem todas elas dedicavam 
o mesmo espaço à divulgação das realizações continentais. Pode-se dizer 
que na PDF essa divulgação foi limitada a alguns casos na Argentina (mais 
especificamente em Buenos Aires) e, bem menos, na Venezuela.

O exemplo de El Arquitecto Peruano é interessante: de sua criação, 
em agosto de 1937, a dezembro de 1960, encontra-se quase o dobro de 
referências à América Latina do que aos Estados Unidos, que, no entanto, 
eram muito mais numerosas do que as referências a países europeus. Se 
computarmos os muitos artigos e notas relacionados aos congressos pan-
americanos (em geral realizados na América Latina), esses números sobem 
consideravelmente. Além dos congressos, essas matérias referiam-se a 
projetos de arquitetura (dentre os estrangeiros, destaque para os brasileiros), 
a planos e projetos urbanísticos, ao ensino profissional e à circulação de 
profissionais e estudantes de arquitetura. Duas edições especiais foram 
dedicadas a outros países latino-americanos: a de janeiro/março de 1951 
versava sobre Porto Rico, e a de janeiro/março de 1960, sobre o Brasil, 
particularmente Brasília.

As visitas de arquitetos estrangeiros ao Peru também eram bastante 
noticiadas pela revista, como as de Wiener e Neutra, em 1945; a de Sert, 
em 1948, e a de Gropius, em 1953. El Arquitecto Peruano é também a 
revista que mais espaço concedia a informações sobre a circulação de 
profissionais e estudantes da própria América do Sul. Frequentemente, ela 
se referia a visitas de profissionais, professores, comissões de estudantes e 
dirigentes de associações profissionais de países do continente ao Peru ou 
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a visitas de arquitetos peruanos ao exterior, algumas vezes acompanhadas 
de artigos com suas impressões de viagens.

É interessante notar que existia um efetivo intercâmbio entre as 
revistas (do continente e fora dele), com frequentes indicações dos títulos 
de periódicos e livros recebidos pela redação, em alguns casos, com 
resumos de trabalhos que poderiam interessar aos profissionais locais.  
A publicação de artigos umas das outras era prática corrente; assim, artigos 
publicados em Nuestra Arquitectura eram publicados em El Arquitecto 
Peruano ou em Proa e vice-versa. Era também frequente a publicação de 
artigos traduzidos diretamente de revistas norte-americanas ou europeias, 
como The Architectural Review, The Architectural Forum ou L’Architecture 
d’Aujourd’Hui. Nessa linha, encontra-se o caso, bastante especial, de  
La Arquitectura de Hoy, que não foi mais que uma tradução na íntegra (ou 
em grande parte) de L’Architecture d’Aujourd’Hui, à exceção (até onde nos 
foi possível constatar) da edição número quatro, integralmente dedicado 
ao Plano Diretor de Buenos Aires, elaborado alguns anos antes por  
Le Corbusier, Ferrari Hardoy e Kurchan, conforme já ressaltado.

Contrariamente ao peso que a historiografia atribui aos CIAMs na 
formação da experiência urbanística em países sul-americanos (como se 
sabe, no caso do Brasil é grande a ênfase neste aspecto), é interessante notar 
que eram poucas (em alguns casos, até mesmo inexistentes) as referências a 
esses congressos nas revistas sul-americanas: geralmente notas pequenas, que 
não informavam mais do que o local e a data de sua realização. Uma exceção 
é a PDF, que publicou alguns artigos sobre eles, principalmente sobre o 
congresso de 1933 (que deu origem à Carta de Atenas) e o de 1937.

Já a realização de congressos e seminários no âmbito continental – 
ou mais precisamente, na escala pan-americana –, como os Congresos 
Panamericanos de Arquitectos, os Congresos Panamericanos de la Vivienda 
Popular ou os Congresos Panamericanos de Municípios, ocupavam um 
grande espaço em todas as revistas analisadas, que a eles dedicaram diversos 
artigos sobre sua organização, sua realização, as exposições que incluiam 
em sua programação e as conclusões publicadas em seus anais.
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Os congressos pan-americanos

Não era sem razão o interesse por esses congressos. Entre os anos 1930 
e 1960, além de seu papel para o campo da arquitetura, eles representaram 
um importante espaço de discussão sobre os problemas urbanos comuns 
a várias cidades do continente. Os mais antigos, com mais longa duração 
e provavelmente maior audiência eram os Congresos Panamericanos 
de Arquitectos. Eles tiveram sua origem numa ação desenvolvida pela 
Sociedad de Arquitectos del Uruguay com a finalidade de regulamentar 
a profissão naquele país, embora já nascessem com a ideia de agregar 
profissionais de outros países do continente12. Neste sentido, eles e os 
demais congressos pan-americanos não podem ser dissociados do debate 
sobre o “congraçamento das Américas”, cujos primórdios remontam ao 
início do século XIX, com a doutrina Monroe13.

Do I Congreso Panamericano de Arquitectos (Montevidéu, 1920) ao 
IV Congresso14 (Rio de Janeiro, 1930), os principais debates giraram em 
torno da regulamentação profissional e do ensino de arquitetura. A cada 
edição, incorporavam-se novos temas para a pauta do encontro seguinte 
(como patrimônio histórico, urbanismo, crescimento urbano) de modo a 
direcionar o debate para novas questões. No V Congresso (Montevidéu, 
1940), observa-se uma nova etapa na pauta desses eventos, provavelmente 
devido a uma confluência de fatores. Esses dez anos transcorridos desde 
o congresso do Rio foram determinantes para o alastramento das ideias 
de renovação da arquitetura e do urbanismo. Além disto, o debate 
sobre as questões urbanas desenvolvera-se nos países latino-americanos, 
acompanhando o ritmo de urbanização por que passavam, bem como a 
conjuntura gerada pela deflagração da guerra favorecia revisões e redefinição 
de estratégias políticas e ideológicas: enquanto o mundo parecia se dividir, 
os congressos conclamavam a união dos países americanos. De uma 
maneira geral, pode-se dizer que o tema da habitação de baixa renda foi 
constante e ganhou progressivamente destaque nesses congressos. Ao longo 
de suas sucessivas edições, nota-se uma evolução nesse debate, que deixa 
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os vestígios do pensamento higienista do início do século para inserir-se 
em um modelo de expansão urbana expressa em planos reguladores15.

Lima foi a cidade escolhida para sediar o VI Congresso. Previsto para 
1944, ele aconteceu somente em 1947. Nos sete anos que se passaram 
desde o congresso anterior, a arquitetura e o urbanismo no Peru apresen-
taram um grande avanço, principalmente graças à ação política de 
Belaunde Terry. Arquiteto formado pela Universidade do Texas, em 1935, 
e fundador do Partido Acción Popular, em 1956, Belaúnde fora eleito 
deputado por Lima em 1945. Em seu mandato, propusera leis sobre 
habitação social, uso do solo e planejamento urbano, que representaram 
avanços no processo de modernização das cidades peruanas. Desde o 
início dos anos 40, Lima passava pela experiência de implantação das 
unidades vecinales (UV) como resposta ao problema da moradia, sendo 
a UV3 (1946) considerada a mais representativa delas. Ela teve, no  
VI Congresso, o impacto de uma experiência que buscava passar da teoria à 
prática, sendo recomendada como paradigma para a solução do problema 
da habitação coletiva nas Américas. Como notou um arquiteto argentino 
durante o encontro: “Nosotros les hemos traido proyectos, ustedes nos estan 
mostrando realidades...”16. Este congresso contou com a participação nada 
desprezível para a época de mais de 400 arquitetos vindos de diversos 
países americanos17.

No VII Congresso (Havana, 1949), as discussões sobre os problemas 
urbanísticos e sobre o ensino e a prática profissional parecem ter ocupado 
mais espaço do que os problemas relacionados à habitação, embora isto não 
desminta a tendência geral de crescimento desse tema, que foi retomado 
como tema central no congresso seguinte (México, 1952).

A intensidade com que as questões relacionadas à moradia de baixa renda 
eram colocadas nesses congressos de arquitetos era reveladora da extensão 
do problema na escala continental, sobretudo quando consideramos que 
elas possuíam um fórum específico de discussão desde 1939: os Congresos 
Panamericanos de la Vivienda Popular18. Estes visavam discutir diferentes 
aspectos da problemática da moradia popular – como formas de acesso, 
financiamento, legislação, custos, técnicas construtivas etc. –, levando-se 
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em consideração a realidade de cada país. Intervenção estatal e iniciativa 
privada eram vistas como ações complementares para a solução do déficit 
habitacional no continente. Acompanhando as discussões travadas nas 
comissões desses congressos, observa-se a existência de pontos em comum 
com os congressos de arquitetos, como a inserção dos projetos habitacionais 
em planos reguladores e planos de desenvolvimento regional, ou a proposta 
de criação de Institutos de Vivienda Popular em cada país.

Figura 8 – Inauguração do VI Congresso Pan-Americano de Arquitetos

Fonte: Gutierrez, Tartarini e Stagno (2007)

Quanto aos Congresos Panamericanos de Municípios, sabe-se que eles 
tiveram sua origem na VI Conferencia Internacional Americana (Havana, 
1928), embora sua primeira edição tenha ocorrido somente dez anos 
depois, também em Havana. Seguindo a ideologia de “fortalecer e estimular 
a mais estreita relação amistosa entre as comunidades americanas”, esses 
congressos tinham como temas centrais a administração municipal e a 
gestão dos serviços públicos. Desde suas primeiras edições, contaram com 
a presença de representantes de vários países e, posteriormente, com o 
apoio de organizações internacionais, como a Organização dos Estados 
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Americanos (OEA) e a Organização das Nações Unidas (ONU). O se-
gun  do congresso aconteceu em Santiago, em 1941, e contou com a 
presença de mais de duzentos participantes19. Esses congressos tinham 
a peculiaridade de constituírem-se em um fórum multidisciplinar, con-
gregando especialistas de diferentes especialidades – arquitetos, juristas, 
economistas, engenheiros, médicos etc.

Figura 9 – Unidad Vecinal N° 3 - UV3, em Lima, Peru.

Fonte: El Arquitecto Peruano, set. 1949

Devido à amplitude de suas preocupações, esses diferentes eventos 
foram inegavelmente fóruns de debate abertos aos mais variados 
enfoques, constituindo-se como espécies de “painéis” de olhares diversos 
que contribuíam para o intercâmbio de ideias e troca de experiências 
entre os profissionais dos países participantes. Em um período em que 
as experiências realizadas nos Estados Unidos e na Europa eram objeto 
de ampla divulgação, faz sentido a observação do editor de Nuestra 
Arquitectura ao comentar que, até o advento dos Congresos Panamericanos 
de la Vivienda Popular: “[...] ignorábamos casi totalmente los esfuerzos 
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hechos en el resto de América20[...]”. Talvez pudéssemos estender este 
comentário aos outros congressos acima referidos.

Algumas conclusões

Este breve percurso sobre uma parcela da produção editorial sul-
ameri cana e sobre as discussões desenvolvidas em alguns congressos 
pan-americanos entre as décadas de 1920/30 e 1960 sugere-nos algumas 
considerações.

Em primeiro lugar, chama a atenção a distância entre o que as publicações 
europeias e norte-americanos mostravam das realizações continentais e 
aquilo que o meio profissional sul-americano revelava em seus fóruns 
próprios de discussão. Evidentemente que revistas como L’Architecture 
d’Aujourd’Hui e The Architectural Forum (que foram as que mais citamos 
aqui) eram revistas comprometidas com as ideias de renovação da 
arquitetura e do urbanismo. Mas também o eram – com maior ou menor 
intensidade – as revistas sul-americanas com que trabalhamos. A PDF, 
por exemplo, estava diretamente envolvida com esses mesmos ideais; o 
órgão que a editava foi responsável, dentre outros, por um dos ícones da 
arquitetura e do urbanismo modernos no Brasil (e na América do Sul): o 
conjunto de Pedregulho, elemento de destaque em todas as publicações 
europeias e norte-americanas aqui citadas. O mesmo poderia ser dito de 
El Arquitecto Peruano, cujo criador foi um dos grandes incentivadores dos 
ideais de renovação da arquitetura e do urbanismo em seu país. Porém, 
enquanto as publicações europeias e norte-americanas buscavam “ilustrar” 
com alguns highlights da produção continental as possibilidades de um 
certo tipo de arquitetura e urbanismo (principalmente vinculado aos 
princípios defendidos nos CIAMs), as publicações “locais” revelam que, 
para além do brilho excepcional de projetos que se inspiravam nos ideais 
das vanguardas internacionais (ou que os reinterpretavam), era necessário 
enfrentar problemas múltiplos, que se acumulavam com a rapidez da 
urbanização e que exigiam respostas imediatas.



34  urbanisMo na aMérica do sul: circulação de ideias e constituição do caMpo, 1920-1960

A segunda conclusão refere-se ao peso dos ideais modernos que 
inspiraram uma boa parte das realizações sul-americanas mostradas 
nas publicações europeias e norte-americanas, particularmente aqueles 
relacionados aos CIAMs e presentes em diversos conjuntos habitacionais, 
cidades universitárias ou planos urbanos. Em que pese a grande qualidade 
das realizações continentais mostradas nessas publicações, nossa incursão 
pelas revistas e congressos voltados para os especialistas “locais” relativiza 
o peso dos CIAMs (e mesmo do pensamento de Le Corbusier) na 
formação do campo nos países sul-americanos. Claro que não se coloca 
em dúvida a influência do pensamento de Le Corbusier na formação e 
trajetória de várias gerações de arquitetos locais e, em particular, o caráter 
referencial que teve a Carta de Atenas para o urbanismo sul-americano 
(de que Brasília é, sem dúvida, o exemplo mais espetacular). Os arquitetos 
locais tinham conhecimento do que se discutia nos CIAMs; alguns até 
podiam manifestar interesse em se envolver mais diretamente com eles, 
liderando grupos nacionais que, no final das contas, não conseguiram 
avançar muito em seu processo de organização21. Os congressos do pós-
guerra, que marcam o início do desmantelamento dessa associação, 
coincidem também com o arrefecimento das tentativas de maior inserção 
dos arquitetos sul-americanos. O que sugere o exame das revistas sul-
americanas e dos congressos realizados no âmbito continental é uma 
postura menos dogmática com relação ao pensamento do mainstream dos 
CIAMs e mais aberta a outras formas de compreensão e de intervenção 
na cidade, sugerindo que a constituição do campo do urbanismo é mais 
marcada pela heterogeneidade de suas referências do que pela estrita 
adesão a um único corpo de ideias22. Sem dúvida que os profissionais 
locais acompanhavam – com maior ou menor assiduidade, com maior ou 
menor proximidade – o que acontecia na Europa e nos Estados Unidos. 
Porém, a impressão que se tem é que, muitas vezes, eles se colocavam 
em uma posição de observadores distantes, até mesmo aparentemente 
alheios ao reconhecimento que passaram, com suas realizações, a desfrutar 
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junto à crítica internacional. Talvez a preocupação com a busca de um 
“caminho próprio”, capaz de responder às especificidades das demandas 
locais, explique esse aparente distanciamento.

A terceira conclusão reforça a compreensão de que a penetração, no 
meio profissional local, das ideias defendidas pelo mainstream dos CIAMs 
ocorre exatamente no mesmo momento em que se difunde a experiência 
norte-americana no campo do planejamento e da gestão urbana. Não 
é nossa intenção aqui desenvolver esse aspecto, mas vale notar como a 
questão da gestão urbana e da institucionalização do urbanismo serão 
centrais na constituição do campo no continente, fato que acontece em 
paralelo a muitas das realizações urbanísticas aqui mencionadas.

Finalmente, as revistas e os congressos pan-americanos aqui apresentados 
revelam-nos a existência de um processo de trocas – profissionais 
e acadêmicas – em âmbito continental longe de ser negligenciável. 
Surpreende a intensidade dessas trocas, entretanto pouco estudadas 
comparativamente às redes que conectavam diretamente os profissionais 
atuantes no continente aos seus interlocutores na Europa e Estados 
Unidos. Foram muitas as iniciativas editoriais, profissionais e acadêmicas 
que, nos diversos países, discutiam os problemas locais, mostravam 
soluções encontradas em outros países e buscavam seguir as discussões nos 
grandes fóruns de especialistas, a nível internacional e particularmente 
pan-americano. Muitas vezes, esses fóruns foram importantes difusores 
de formas de pensar a cidade, onde confluíam razões técnicas e claras 
vinculações político-ideológicas (ainda que disto não tenhamos tido 
condições de nos ocupar nos limites deste artigo). Assim, longe da 
imagem de profissionais isolados em seus respectivos países, percebe-
se certa “ebulição”, feita de viagens, visitas, encontros, divulgação de 
experiências, que tanto parecem contribuir para a construção ideológica de 
uma identidade latino-americana (ou pan-americana), quanto – em outra 
vertente – contribuirão para a formulação da ideia de uma cidade latino-
americana, hipótese, entretanto, a ser discutida em outro trabalho.23
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Notas

* Este trabalho foi originalmente apresentado como uma comunicação no X Semi-
nário História da Cidade e do Urbanismo, que teve lugar na cidade do Recife, 
entre os dias 8 e 10 de outubro de 2008.

1 Os dados sobre o crescimento demográfico das cidades sul-americanas impres-
sionam: Lima passa de 661.508 habitantes em 1940, para 1.901.927 em 1960; 
Buenos Aires, de 4.722.381 habitantes em 1947, para 6.739.045 no início dos 
anos 60; Santiago, de 696.000 habitantes em 1930, para 1.907.378, em 1960. 
São Paulo aumentou mais de seis vezes sua população entre 1920 e 1960, passando 
de 579.033 habitantes para 3.781.446. O Rio de Janeiro passou de 1.157.873 
habitantes para 3.281.908 no mesmo período e Caracas pulou de 350.000 
habitantes em 1941, para 1.300.000 em 1961.

2 Para usar a feliz expressão que dá título ao livro de Nelci Tinen.

3 Até 1937, ela manteve esta denominação, substituída então por Revista Municipal 
de Engenharia, que guardou até 1959. De 1960 a 1977, ela se chamou Revista 
do Estado da Guanabara; e de 1978 em diante, novamente Revista Municipal de 
Engenharia. Para simplificar, a ela nos referiremos neste texto como PDF. Ela teve 
em Carmen Portinho uma de suas idealizadoras e principais responsáveis.

4 Os olhos do mundo voltaram-se inicialmente para a América Latina durante 
a Segunda Guerra Mundial, (quando) por volta de 1942 [...] o Museu de Arte 
Moderna realizou a exposição Brazil Builds (tradução nossa).

5 Foi uma surpresa para todos descobrir o quanto as perspectivas do CIAM man-
tiveram-se vivas em grupos isolados que tinham sido obrigados a trabalhar 
independentemente uns dos outros durante esse período (tradução nossa).

6 Arquiteta norte-americana, conhecida pelo planejamento de grandes conjuntos 
habitacionais.

7 Valemo-nos aqui (aplicando-a ao contexto sul-americano) da análise que Martins 
(1994) faz para o caso do Brasil.

8 Principalmente residências unifamiliares, edifícios de apartamentos e equipa-
mentos públicos e comerciais, além de arquitetura de interiores e, eventualmente, 
história da arquitetura.

9 Migone graduou-se em 1918 pela Universidade de Buenos Aires. Elaborou 
projetos de moradias econômicas, desenvolvidos a partir da racionalização 
e estandardização construtivas. Seu livro foi publicado em 1940 e resultava de 
pesquisas que desenvolvera, com o Consejo Deliberante de la Municipalidade de 
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Buenos Aires, com o objetivo de propor uma regulamentação das construções que 
substituísse a de 1928.

10 Edição de junho de 1944.

11 Dentre eles, Lorin Thompson, Robert Calkins, Svend Riemer etc.

12 Cf. Atique (2005).

13 Idem

14 O II Congresso aconteceu em Santiago, em 1923; e o III em Buenos Aires, em 
1927.

15 Atique (2005).

16 EL ARQUITECTO PERUANO, v. 11, n.123, p. 3, out. 1947.

17 LA ARQUITECTURA DE HOY, n. 7, julho de 1947, p.77.

18 Sua primeira edição aconteceu em Buenos Aires.

19 PDF, v. 8, n.6, p. 57, nov. 1941.

20 NUESTRA ARQUITECTURA, n.11, p. 361, nov. 1939, p. 361.

21 Sobre isto ver Ballent (1995).

22 Sobre isto ver, com referência ao caso do Brasil, GOMES (2005).

23 Gorelik (2003) faz um excelente apanhado da construção da ideia de “cidade latino-
americana”, no período 1950-1970, portanto apenas parcialmente coincidente 
com o que nos ocupa aqui. Ele não desenvolve, entretanto, a possível participação 
desses congressos pan-americanos nessa formulação. 
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