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A construção do Peru pelos peruanos1: 
a experiência urbanística em Lima, 

1919-1963

José carlos huapaya Espinoza

Introdução

A gênese da expansão urbana da cidade de Lima, ao menos simbo-
licamente, pode ser datada de 1868, momento em que se dá início aos 
trabalhos de demolição das antigas muralhas que limitavam seu núcleo 
inicial. De fato, até então, a jovem república peruana tinha iniciado uma 
série de obras públicas2 que se localizavam, na sua grande maioria, ainda 
na área intramuros3. Durante o mandato do presidente José Balta, o 
engenheiro francês Luis Sadá foi encarregado, em 1872, da elaboração 
do que pode ser considerado o primeiro plano regulador para a capital 
(BROMLEY; BARBAGELATA, 1945, p. 87). As recomendações pre sen-
tes no plano apontavam o crescimento sul da cidade, a criação da Avenida 
Circunvalación (ocupando o espaço deixado livre pela derrubada das 
muralhas), o alargamento de ruas existentes, a abertura de novas vias, 
o deslocamento do centro governamental para uma área extramuros e 
alguns traçados para bairros novos. No mesmo ano, eram inaugurados, 
dentro dos limites dessa área de expansão, o Palacio e o Parque de la 
Exposición4, obras de influência francesa, que, com um total de 184 mil 
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metros quadrados, constituíram-se no maior espaço público destinado ao 
lazer e à contemplação na cidade5.

Na virada do século XIX, a população de Lima passa de 103.956 
habitantes, em 18916, para 130.289 habitantes, em 19037. Num clima de 
contínuo crescimento populacional, começam os trabalhos de construção 
da Compañia Urbana La Victoria, para o novo bairro La Victoria, 
concebido a partir de um traçado caracterizado por ruas largas, com uma 
quadrícula homogênea e serviços8. Barbagelata considera que, por causa 
da sua envergadura, esse bairro constitui-se como o primeiro avanço de 
magnitude considerável localizado em área próxima às antigas muralhas.

Começam então a serem ocupadas áreas “livres” em duas direções a 
partir do núcleo inicial: em direção aos balneários do sul (Chorrillos, 
Miraflores) e ao Puerto del Callao. Esse fato foi facilitado, inicialmente, 
pela presença do sistema férreo e, depois, pela abertura de novas vias, 
como a Avenida Leguia. A proposta da Avenida Circunvalación não foi 
concretizada; porém, no seu lugar, foram traçadas as Avenidas Grau e 
Alfonso Ugarte e, posteriormente, a Avenida Nueve de Diciembre, 
conectando as duas primeiras. As três vias foram projetadas como grandes 
alamedas arborizadas e, por causa de sua largura, partes de alguns prédios 
tiveram de ser demolidos. É possível que a influência de modelos urbanos 
franceses tenha atravessado o Atlântico com uma onda de especialistas 
europeus (engenheiros e arquitetos) contratados pelo Estado peruano que 
tinha como objetivo impulsionar as políticas viárias e de irrigação no país. 
Dentre esses profissionais, podemos destacar os casos do já mencionado 
Luis Sadá e de seus compatriotas Antonio Maria Dupard, Emilio Chevalier, 
Carlos Farragut e Claudio Sahud; dos poloneses Ernest Malinowski 
Farroquet, Eduardo de Habich e Ricardo de Jaxa Malachowski, entre 
outros9. Provavelmente, as ideias trazidas por eles influíram na sugestão 
do presidente Nicolás de Piérola quando da construção da sua Avenida 
Central (1899)10, proposta que previa a demolição de vários quarteirões 
da cidade para criar uma via de ligação da área central com as novas vias 
de expansão que iam se criando11. Essa influência haussmaniana também 
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esteve presente na configuração do novo sistema de vias concebido a partir 
de avenidas retas com perspectivas monumentais que confluíam em uma 
praça circular onde foram inseridas, gradativamente, monumentos cívicos 
como os de heróis da independência peruana ou comemorativos do 1º 
Centenário da Independência, sendo exemplos disso as Praças Dós de 
Mayo (1874) e Bolognesi (1905).

A influência europeia em Lima, e em especial a francesa, estava presente 
também no meio acadêmico. Exemplo disso podia ser constatado no 
ensino do Colegio de Medicina (1808) e na então recém-criada Escuela de 
Ingenieros12 (1876). Esta última teve como seu primeiro diretor Eduardo 
de Habich, que adotou o modelo de ensino da Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées de Paris, onde ele tinha se formado. Ainda em 1909, 95% da 
bibliografia utilizada era francesa, razão pela qual teve que ser implantado 
o curso de idioma francês no currículo escolar13.

Com o início do novo século, tornaram-se evidentes vários problemas 
referentes à saúde pública. Em 1903, foi detectado o primeiro foco de 
peste bubônica e tudo apontava para o agravamento dos problemas de 
ordem sanitária. As primeiras experiências para a canalização do esgoto 
da cidade tiveram início em 1859, porém as obras foram executadas em 
ritmo lento. O então prefeito de Lima, Federico Elguera, contratou, em 
1902, o engenheiro sanitarista David William Ross para elaborar um 
estudo de saneamento para a cidade14, tendo sido criado, no ano seguinte, 
o Instituto de Higiene e, dois anos depois, o Desinfectorio Municipal de 
Tajamar.

Os problemas da saúde pública e da moradia tornaram-se cada vez mais 
graves. Alberto Alexander aponta que, ao final da década de 1920, a crise da 
falta de habitação tornou-se evidente15. Segundo ele, o início da Primeira 
Guerra Mundial possibilitou o aumento das exportações peruanas (fato 
que permitiu arcar com os custos das obras públicas), mas, por outro lado, 
isso fez com que os materiais de construção tivessem seu preço elevado, 
resultando, consequentemente, no aumento do valor da propriedade 
privada e, por fim, no aumento desproporcional da área construída 
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(habilitada para habitação) em relação à população (ALEXANDER, 1922, 
p. 26-27). Alexander aponta ainda que esse período foi marcado por uma 
imigração de peruanos vindos das cidades de Tacna, Arica e Tarapacá em 
decorrência da guerra com o Chile, assim como pela chegada na capital de 
pessoas oriundas de outras cidades e de estrangeiros devido à proximidade 
das festas do Centenario de la Independencia (ALEXANDER, 1922,  
p. 28). Isso deu origem à formação de tugúrios na área central da cidade 
e, com isso, a precariedade dos serviços nela instalados. Cabe ainda 
destacar que até então não existia nenhuma regulamentação que guiasse 
e exigisse dos urbanizadores a instalação de serviços básicos. Isso somente 
aconteceria com a Ordenanza Municipal de 21 de julho de 1915, que 
delegava aos urbanizadores a pavimentação das ruas, o fornecimento de 
água, esgoto, energia etc., para poder obter a autorização de venda dos 
terrenos urbanizados.

Se a habitação na área central e nas proximidades apresentava essa 
problemática, por outro lado, a área de expansão da cidade em torno 
da Avenida Leguia (1920), em direção ao sul, apresentava um novo 
parcelamento e uma nova tipologia na cidade, influenciada pelas teorias 
do movimento Garden City, e constituído por palacetes e chalets onde os 
temas de higiene, ornamentação, iluminação, arejamento e jardinagem 
tornaram-se centrais, como nos casos de Orrantia, Miraflores e San 
Isidro. Nesse momento, já tinham sido elaborados vários estudos sobre 
a qualidade da habitação popular e operária, como os de Pedro Paulet 
sobre os Barrios obreros (1912) e os já mencionados estudos de Alberto 
Alexander sobre a Crisis de la habitación en Lima (1922).

A incursão dos profissionais peruanos  

nos problemas urbanos

O período entre 1919 e 1930 é conhecido como o Oncenio de Leguia. 
Durante o mandato do presidente Augusto B. Leguia, tiveram lugar as 
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No final da década de 1930, Alberto Alexander foi uma figura chave 
para o desenvolvimento da cidade de Lima. Em 1920, o governo de Leguia 
elabora a Ley n° 4126, que facultava ao poder executivo a contratação e 
execução de obras de saneamento em várias cidades peruanas. Alexander, 
que vinha trabalhando nesse setor, assume a diretoria da recém-criada 
Inspección Técnica de Urbanizaciones y Construcciones do Ministerio 
de Fomento, em 1924. No mesmo ano, sob sua direção, foi elaborado o 
Reglamento de Urbanizaciones e, três anos mais tarde, realizado o Catastro 
de la propriedad inmueble da cidade de Lima, instrumentos decisivos para 
os futuros estudos urbanos da capital (EL ARQUITECTO PERUANO, 
1944a, 1944b). Isso lhe possibilitou atuação como conferencista e in-
cursão no meio acadêmico como professor dos cursos de urbanismo na 
Escuela de Ingenieros, em 1937, e de engenharia sanitária na Facultad de 
Medicina e na Escuela Militar de Chorrillos, além da publicação de livros 
que circulavam no meio profissional18.

A vasta obra bibliográfica de outro profissional peruano, o arquiteto 
Emilio Harth-Terré, também destaca-se nessas décadas. Harth-Terré tinha 
se formado em 1921, em engenharia civil, na Escuela de Ingenieros, e, em 
1924, obteve o diploma de arquiteto, no mesmo ano em que foi nomeado 
chefe da Sección de Estética Urbana do Ministério de Fomento. Podemos 
destacar alguns de seus livros que tiveram grande importância no meio 
acadêmico: Estética urbana: notas sobre su necesária utilización en Lima 
(1927), Definiciones y concepto de urbanismo (1931), Orientaciones urbanas 
(1931) e Proyecto de reforma y ampliación de la enseñanza de la arquitectura 
en la Escuela de Ingenieros, publicado em 1930, justamente um ano antes 
de se produzir a greve dos estudantes desse centro de estudos, que durou 
até abril de 1933, na qual se reivindicava a reforma do ensino, alegando 
que aquilo que estava sendo ministrado nos cursos não guardava relação 
com o que vinha sendo ensinado no estrangeiro, em especial nos EUA. 
Após sua reabertura, a Escuela de Ingenieros, adotando o modelo norte-
americano de ensino, teve seu estatuto, regulamentos e planos de estudos 
modificados, tornando-se obrigatório o curso de língua inglesa, já que a 
bibliografia básica era norte-americana (VALENCIA, 2000, p. 135).
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Fernando Belaúnde Terry e “El Arquitecto Peruano”

O problema da habitação em Lima até as primeiras décadas do 
século XX havia sido resolvido fora do governo peruano sem maiores 
complicações (DORICH, 1997, p. 40). A crise mundial de 1929 afetou 
de forma crucial a indústria de construção no Peru. As críticas e estudos 
sobre a situação da moradia operária que vinha se agravando desde o 
início do século encontrariam, finalmente, eco e resposta efetiva pelo 
poder executivo, em 1936, com a Ley n° 8487, que criava o Servicio de 
Inspecciones de la Vivienda Obrera dentro da Dirección de Previsión Social 
do Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, cuja função 
era a de inspecionar a situação das moradias onde residiam os operários e 
suas famílias. No mesmo ano, através do Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas, iniciaram-se as construções dos primeiros bairros operários 
(barrios obreros) de La Victoria e Rimac, localizados nas áreas periféricas 
da cidade19.

Figura 2 – 1° Barrio Obrero em Lima, projetado pelo arquiteto Alfredo Dammert. 

Fonte: EL ARQUITECTO PERUANO, n.26, a.III, set. 1939b.
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Ao iniciar-se a década de 1930, Lima contava com 332.118 habitantes 
– em uma década tinha quase que dobrado a sua população –, sendo 
evidente a necessidade da atuação de especialistas para solucionarem os 
problemas de ordem técnica daí decorrentes (DORICH, 1997, p. 65). 
Profissionais como Emilio Harth-Terré, Alberto Alexander, Augusto 
Benavides, Alberto Jochamovitz, Carlos Montero Bernales, entre 
outros, vinham trabalhando na temática urbana de forma pontual e/ou 
desenvolvendo propostas urbanísticas como solução dos problemas que 
iam se apresentando na capital. As teorias vindas dos EUA e da Europa 
sobre o urbanismo e, em especial, sua utilização como instrumento 
direcionador do crescimento das cidades, além da sua importância para o 
desenvolvimento econômico e social, despertavam cada vez mais atenção, 
tornando-se alvo de reflexão no país. Nesse sentido, papel importante de 
divulgação dessas experiências teve a revista El Arquitecto Peruano, criada 
por Fernando Belaúnde Terry20.

Belaúnde Terry havia nascido no seio de uma tradicional família limeña 
vinculada à política. Ainda criança, sua família exilou-se na França, durante 
o governo de Augusto B. Leguia, e lá ele fez seus estudos primários. No final 
dos anos 1920, viajou aos EUA, onde concluiu o cursou de arquitetura 
na Universidade do Texas. Na época, seu pai desempenhava o cargo de 
Embaixador do Peru no México; assim, Belaúnde iniciou uma rápida 
atuação profissional naquele país, fato que lhe proporcionou um contato 
direto com as ideias ainda latentes da Revolução Mexicana. Em 1936, já 
arquiteto, Belaúnde chegou em Lima e deparou-se com uma realidade 
profissional que talvez ele não conhecesse. Existiam poucos arquitetos 
formados e estes tinham realizado estudos também no exterior, e o campo 
profissional estava predominantemente tomado pelos engenheiros civis 
ou pelos engenheiros-construtores. Frente a esse panorama e com espírito 
desafiador e ideias visionárias, Belaúnde decidiu iniciar uma série de ações: 
reunir e organizar esses arquitetos na futura Sociedad de Arquitectos 
del Peru, criada no mesmo ano da sua chegada ao país e da qual foi seu 
primeiro secretário; consolidar e instituir o curso de arquitetura na Escuela 
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de Ingenieros; e criar, em 1937, a revista El Arquitecto Peruano, que serviu 
como meio de divulgação do seu pensamento. Seu posterior envolvimento 
político o levaria a ocupar a presidência do Peru na década de 196021.

Os primeiros números de El Arquitecto Peruano caracterizam-se por 
um conteúdo ainda “híbrido”, misturando artigos com temáticas his-
toricistas e modernas; aos poucos, porém, as últimas passaram a ganhar 
maior destaque (CHIRINOS, 2000, p. 106-107). A revista serviu como 
veículo de divulgação das experiências em arquitetura e urbanismo local e 
nacional, mas também se constitui no principal meio de difusão no Peru 
das experiências internacionais em arquitetura, urbanismo e engenharia.

El Arquitecto Peruano surge em um momento de apogeu da indústria 
da construção por causa das novas urbanizações que iam se constituindo. 
Os primeiros números da revista vão tentar confirmar esse panorama 
através de artigos que corroboravam, baseados em estatísticas, como 
aumentava a venda de loteamentos e alertavam para a pouca quantidade de 
arquitetos existentes na capital. Aos poucos, começaram a ser publicados 
artigos que apontavam a preocupação em criar uma regulamentação da 
profissão do arquiteto diferente da dos engenheiros. As críticas à falta de 
um curso específico de arquitetura e o fato de os engenheiros civis terem 
o mesmo direito de assinarem projetos arquitetônicos foram constantes, 
bem como o tema da situação da moradia popular começou a ganhar 
destaque a partir de publicações sobre a construção dos bairros operários. 
A revista deu espaço a artigos de profissionais estrangeiros e nacionais 
e também publicou vários artigos extraídos de revistas internacionais 
norte-americanas, europeias e latino-americanas, em especial dos EUA, 
França, Argentina, Brasil e Chile. Esses artigos tinham a finalidade de 
criar paralelos com a discussão desenvolvida sobre o urbanismo, seus 
avanços, propostas, possibilidades e vantagens para as cidades. Além disso, 
mostrava um panorama sobre quem vinha atuando nesse sentido naqueles 
países, como, por exemplo, o artigo El símbolo del urbanismo, publicado 
em novembro de 193722, escrito pelo urbanista argentino Carlos M. della 
Paolera, no qual apresentava a base teórica do Plano de Urbanização de 
Buenos Aires.
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As viagens que Belaúnde realizou por vários países da América do Sul 
afiançaram sua aproximação com profissionais que desempenhavam em 
seus países um papel importante em matéria urbana e planejamento, 
como o próprio Carlos M. Della Paolera e José M. F. Pastor. Os artigos 
publicados até o início da década de 1940 pelos profissionais peruanos 
em El Arquitecto Peruano mostram claramente como eles vinham 
acompanhando, em especial, as experiências urbanas latino-americanas.

Todo esse cenário urbano que vinha sendo criado através das páginas 
de El Arquitecto Peruano tinha como finalidade alertar e conscientizar os 
administradores da cidade sobre a necessidade de um plano regulador 
para a capital. O fruto desse debate aconteceu com a promulgação da 
Ley n° 8682 de 23 de junho de 1938, que criava o Consejo Nacional 
de Urbanismo del Perú (CNU), encarregado de zelar pela aplicação, em 
todas as cidades do país, dos preceitos “modernos de urbanismo” em três 
aspectos essenciais: circulação, higiene e estética (CERNA, 1953, p. 27), 
além de elaborar planos de melhoramentos e expansão urbana.

A situação internacional originada pela Segunda Guerra Mundial 
e a aproximação com os Aliados marcaram de forma decisiva o curso  
da concretização e pensamento sobre urbanismo e planejamento urbano no 
Peru; no entanto, outro fato de relativa importância aconteceu em 1941, 
quando o país entra em guerra limítrofe com o Equador23. Esse último 
evento surgiu devido a interesses relacionados ao apoio econômico que os 
EUA davam aos países latino-americanos, como consequência do contexto 
mundial e por uma redescoberta da região amazônica desses dois países sul-
americanos como fonte de matéria prima.

Por outro lado, o terremoto no Chile, que devastou as cidades de 
Chillán e Concepción em 1939, noticiado em El Arquitecto Peruano (LAS 
ENSEÑANZAS..., 1939), alertava sobre a necessidade de elaboração 
de um Código de construcción para Lima e sobre seu plano piloto que 
ainda não havia sido elaborado pelo CNU. No ano seguinte, um sismo 
na capital peruana de magnitude considerável devastou algumas zonas 
da cidade e, em especial, El Callao e Chorrillos24. Imediatamente, foram 
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elaborados os planos pilotos respectivos pelo Ministerio de Fomento, 
através de sua Intendencia General de Urbanismo. Inicia-se então, 
efetivamente, a elaboração desse tipo de projeto para várias cidades do 
Peru, além de uma série de pesquisas que tinham como temas principais 
o problema da expansão da cidade, a situação da habitação em Lima – 
temas ainda recorrentes – e a retomada da necessidade do Plano Piloto 
para a capital25.

Nesse mesmo ano, em 1940, em Montevidéu, no Uruguai, a capital 
peruana foi escolhida para sediar o VI Congresso Pan-Americano de 
Arquitetos que, por causa da conjuntura mundial, só aconteceria sete anos 
depois. A situação profissional pela qual passavam os arquitetos, à época, 
estava em sintonia com a ideologia desses congressos (Ver: GOMES; 
ESPINOZA, 2008). As matérias publicadas em El Arquitecto Peruano 
mostram ainda a preocupação com a regulamentação profissional e com 
a necessidade de dissociar a profissão de arquiteto da de engenheiro. 
Criticava-se a possibilidade destes últimos exercerem a profissão dos 
primeiros cursando unicamente mais um ano de estudos, bem como era 
posto em debate o fato de profissionais estrangeiros serem contratados 
pelo governo ou exercerem sua profissão no país sem nenhum tipo de 
controle.

Como consequência da Segunda Guerra, o Peru começou a perder 
paulatinamente o contato com os países europeus, em especial com a França 
e a Alemanha. Os EUA, dentro da sua “política da boa vizinhança”, que 
tinha como fundo interesses bem conhecidos, valeram-se do estímulo ao 
progresso técnico dos países latino-americanos como um de seus principais 
instrumentos de ação (VALENCIA, 2000, p. 136). Assim, o governo norte-
americano enviou profissionais e técnicos a vários países do continente e 
concedeu bolsas de estudo a estudantes recém-formados por instituições 
de ensino, ou mesmo outorgou viagens de tipo técnico a renomados 
profissionais. No caso peruano, podemos lembrar as aproximações de Paul 
Lester Wiener26 com os profissionais locais e, também, o caso de Enrique 
Laroza, diretor da Escuela de Ingenieros, entre 1933 e 1942, convidado pelo 
governo norte-americano para visitar as principais universidades daquele 
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país (VALENCIA, 2000, p. 137). Podemos ainda mencionar os dois 
curtas-metragens27 sobre Lima realizados pelo Office of the Coordinator of 
Inter-American Affairs, produzidos por Julien Bryam, que mostravam, no 
primeiro, imagens e comentários sobre o progresso de Lima, destacando a 
construção de diversos edifícios públicos e administrativos, e, no segundo, 
questões culturais das famílias limeñas.

A institucionalização do urbanismo e  

do planejamento urbano em Lima

Em setembro de 1944, a partir da iniciativa privada e organizado por Luis 
Dorich, Luis Ortiz de Zevallos, Carlos Morales Machiavello e Fernando 
Belaúnde Terry, foi criado o Instituto de Urbanismo del Perú (IUP). Essa 
instituição de ensino estava direcionada aos graduados em engenharia e 
arquitetura e tinha no seu corpo docente destacados profissionais, como 
Alberto Arca Parró, Luiz Ortiz de Zevallos, Julio C. Tello, Luis Dorich, 
Alberto Jochamowitz e Augusto Benavides, entre outros. O IUP organizou 
a visita de profissionais estrangeiros a Lima e possibilitou estudos de pós-
graduação no exterior aos seus estudantes e aos seus próprios professores, em 
especial nos EUA. No ano seguinte à criação do Instituto, Richard Neutra 
visitou o país e Paul Lester Wiener aí realizou algumas conferências28, fato 
que lhe possibilitou futuros trabalhos no país. Nesse mesmo ano, Fernando 
Belaúnde Terry tornou-se deputado por Lima.

Os profissionais que concluíam seus estudos no IUP, paulatinamente, 
iam assumindo cargos importantes na administração municipal e na -
cio   nal e, com Belaúnde como representante no poder legislativo, foi 
possível a criação da Corporación Nacional de la Vivienda, através da Ley  
n° 10359 de 5 de outubro de 1946, com o caráter de entidade autônoma 
e com a finalidade de melhorar as condições da habitação no país, aten-
dendo aspectos higiênicos, técnicos, econômicos e sociais. Sua obra mais 
emblemática foi a Unidad Vecinal N° 3 (UV3)29, projetada no mesmo 
ano; e a formação do Consejo Nacional de Urbanismo, integrado por 
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representantes nacionais, em 26 de novembro de 1946, que deu origem 
à Ley n° 10723, que criava a Oficina Nacional de Planeamiento y 
Urbanismo (ONPU), encarregada da coordenação e direção dos trabalhos 
urbanísticos das repartições técnicas do governo e municípios. Pouco 
tempo depois, a ONPU, juntamente com a Corporación Peruana de 
Santa (CPS), encarregaram o escritório Town Planning Associates (TPA), 
liderado por José Luis Sert e Paul Lester Wiener, da elaboração do projeto 
urbano para Chimbote30, cidade localizada ao norte do Peru. Sert concebeu 
essa proposta a partir dos princípios da cidade funcional; porém, a sua 
aproximação com a realidade econômica e social peruana, tão diferente 
da realidade norte-americana e europeia, fez com que ele incorporasse 
aspectos relativos à paisagem natural, cultural e tradicional do lugar, além 
da utilização de novos conceitos como o “pátio” e o “tapete urbano”31.  
Na ocasião, Sert e Wiener também elaboraram uma proposta urbana para 
Lima, que, de certa forma, serviu como base aos futuros delineamentos do 
Plano Piloto da capital, em especial, a proposta do Centro Cívico.

Figura 3 – Vista aérea da UV3, em Lima. 

Fonte: Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento (1958)
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Figura 5 – Plano Regulador para Lima elaborado pela ONPU, detalhe do Centro Cívico.

Fonte: Dorich, L. (1997).

Em 1948, iniciaram-se os trabalhos de elaboração do Plano Piloto 
para a cidade de Lima34. O projeto foi coordenado pelo engenheiro Luis 
Dorich e contou com a participação dos técnicos da ONPU e de 103 
urbanistas estrangeiros, entre os quais destacam-se José Luis Sert, Paul 
Lester Wiener (ambos contratados como assessores) e Ernesto Rogers 
(EL ARQUITECTO PERUANO, 1948). O estudo propôs uma solução 
para o sistema viário, critérios a serem considerados para a expansão 
urbana, aumento de densidade em zonas construídas, remodelação do 
Setor Central e estruturação do Centro Cívico (este último não chegou 
a ser realizado no lugar original). Após sua conclusão, no ano seguinte, 
foi apresentado ao Consejo Nacional de Urbanismo, em uma conferência 
no IUP, e foi aprovado através da Resolución Suprema n° 258, em 12 de 
setembro de 1949.
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Em 1951, a Escuela de Ingenieros, através de seu Consejo Universitario, 
acolhe a parte docente do IUP em um programa acadêmico que tinha como 
finalidade a formação de planejadores urbanos (DORICH, 1997, p. 67). 
As aulas começaram a ser ministradas, inicialmente, no novo prédio da 
Escuela (Pabellón Central), localizado na periferia da cidade. No mesmo 
ano, inicia-se a construção do prédio do Departamento de Arquitectura35 
e do IUP, projetos elaborados pelos arquitetos Mario Bianco e Ortiz de 
Zevallos, respectivamente. Em 1953, Walter Gropius visita Lima a convite 
do Instituto, no mesmo ano em que era inaugurada a Unidad Vecinal de 
Matute, considerada como outro grande sucesso da Corporación Nacional 
de la Vivienda. No final desse mesmo ano, José Luis Sert visita novamente 
Lima para realizar, no IUP, uma conferência intitulada Planificación en la 
Habana, na qual abordava alguns aspectos do projeto realizado pelo TPA 
para aquela cidade. El Arquitecto Peruano já tinha divulgado alguns artigos 
sobre os projetos elaborados por esse escritório, a exemplo do projeto da 
igreja para Puerto Ordaz, na Venezuela, em setembro e outubro de 1953, 
que ganhou, inclusive, a capa da revista.

O processo pelo qual passava o país era acompanhado no estrangeiro e, 
em especial, nos países onde o Peru mantinha relações com profissionais da 
área. Artigos em diversas revistas especializadas publicavam matérias sobre 
o que vinha acontecendo no campo do urbanismo, planejamento urbano 
e arquitetura. Podemos mencionar o artigo publicado na revista PROA, 
em março de 1947, sobre os projetos das novas vias em Lima; na The 
Architectural Forum, em 1952, sobre a construção de hospitais na capital 
peruana; os projetos arquitetônicos presentes no livro Latin American 
architecture since 1945, de Henry-Russell Hitchcock36, em 1955; ou ainda 
o artigo publicado, em 1956, na revista argentina Nuestra Arquitectura, 
assinado pelo arquiteto José M. F. Pastor, no qual fornecia um panorama 
arquitetônico e urbanístico de algumas cidades do Peru.
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Figura 6 – Departamento de Arquitectura da Escuela de Ingenieros.

Fonte: Hitchcock, (1955).

Figura 7 – Maquete da Unidade de Vizinhança Matute, em Lima. 

Fonte: Hitchcock, (1955).

Entre o final da década de 1950 e o início da década de 1960, os 
problemas de Lima centraram-se, em especial, na presença das “barriadas” 
provocadas pelo aumento exorbitante da população, que passou de 
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661.508 habitantes, em 1940, para 1.901.927 habitantes, em 1961, ou 
seja, quase triplicou. Assim, os problemas originados pela falta de moradia 
tornaram-se ainda mais recorrentes. Nesse período, podemos destacar: os 
estudos do geógrafo John P. Cole sobre as relações entre cidades e estruturas 
morfológicas (1957); os esquemas tipológicos das “barriadas” de Lima, 
do sociólogo peruano José Matos Mar (1958); os estudos de classificação 
de tipos de bairros segundo as condições de moradia do arquiteto 
peruano Adolfo Córdova Valdívia (1958); e os trabalhos realizados pelo 
antropólogo William Mangin e pelo arquiteto inglês John Turner sobre 
as “barriadas”.

Figura 8 – Conjunto residencial San Felipe. 

Fonte: El Arquitecto Peruano, n. 340, maio 1966.
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Nos primeiros anos da década de 1960, o arquiteto Belaúnde Terry 
tornou-se presidente do Peru e, em seu primeiro mandato, o tema da 
moradia popular ganhou centralidade . Em 1963, foi criada a Junta Nacio-
nal de Vivienda, que tinha como finalidade solucionar o problema de ha-
bitação originado pelo crescimento da cidade e pelo desenvol vimento das 
“barriadas”. Nessa época, foram construídos os conjuntos habita cionais San 
Felipe, Santa Cruz, Rimac, Mirones, Santa Maria, Mariscal Gamarra etc.

A partir deste breve cenário apresentado e dentro do período de  estu-
do aqui proposto, é possível identificar, no mínimo, três momentos na 
constituição da experiência urbanística no Peru. O primeiro inicia-se 
na década de 1920 e vai até meados da década de 1930. Este momento 
pode ser caracterizado por uma reflexão sobre temas urbanos por parte de 
profissionais peruanos, em especial, provocada pela problemática surgida 
a partir do crescimento da capital. É o momento em que o urbanismo 
como disciplina surge no meio acadêmico e apela-se à sua utilização para 
orientar as cidades peruanas. Nesse sentido, os estudos e propostas do 
engenheiro Alberto Alexander e do arquiteto Emilio Harth-Terré são 
fundamentais. Pioneiros da introdução do estudo das questões urbanas 
no Peru, Alexander vai tentar promover sua aplicação “prática” através 
de estudos onde se mostravam as vantagens dessa nova “especialização da 
engenharia” (ALEXANDER, 1927, p. 6); já Harth-Terré surge como uma 
figura mais “teórica” (fato que pode ser entendido, também, através da sua 
extensa produção bibliográfica), tendo sido responsável pela introdução, 
no meio acadêmico e profissional, de estudos de destacados urbanistas, 
como Patrick Geddes, Marcel Poëte e Le Corbusier, sempre com uma 
preocupação de adaptá-los ao meio local.

O segundo momento vai de 1937 até meados da década de 1950. 
Sem dúvida, aqui a obra e ação do arquiteto Fernando Belaúnde Terry 
torna-se central. Através das páginas de El Arquiteto Peruano, foi possível 
a consolidação da profissão do arquiteto; nelas eram continuamente 
divulgadas experiências urbanas realizadas em outros países, com maior 
ênfase naquelas relacionadas ao ideário modernista, porém sem que 
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este fosse a única referência. A criação do Instituto de Urbanismo foi 
fundamental para a institucionalização do urbanismo no Peru, pois este 
viabilizou a visita de profissionais estrangeiros que contribuíram para 
reforçar e consolidar o conteúdo que vinha sendo ministrado nesse curso. 
É o momento em que Belaúnde torna-se deputado por Lima e que, 
através de sua ação política, foi possível a penetração das preocupações 
urbanísticas no poder legislativo, o que resultou na criação de uma série 
de instituições que visavam a “solução” do problema da habitação e do 
planejamento das cidades peruanas.

Em conformidade com o que já havia sugerido a pesquisa sobre 
circulação de ideias e de experiências no meio profissional da arquitetura 
e urbanismo na América do Sul, trabalhada no texto Olhares cruzados: 
visões do urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960, presente 
neste livro, também podemos constatar que a troca de experiências que 
os profissionais peruanos tiveram com seus colegas latino-americanos em 
congressos e seminários, foi decisiva para a consolidação da disciplina no 
país. Nesse sentido, é notório que existiu uma preocupação maior em 
acompanhar os eventos que aconteciam a nível latino-americano pelo fato 
destes abordarem, de forma geral, uma temática mais próxima da reali-
dade peruana, em especial os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos.  
Por outro lado, eventos mundiais ou de grande repercussão internacional, 
como os Congresos de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), 
ou mesmo os CIAMs parecem não ter despertado muito a atenção dos 
profissionais peruanos, o que pode ser justificado, entre outros fatores, às 
limitações econômicas e de acesso aos mesmos. As matérias publicadas em 
El Arquitecto Peruano, em que eram constantes os artigos sobre eventos 
latino-americanos e/ou interamericanos, em detrimento, por exemplo, 
de conteúdos referentes a eventos europeus, são indícios reveladores 
dessa realidade. A revista reproduzia, também, cartas de convite dos 
organizadores aos arquitetos peruanos e vice-versa, além de matérias que 
informavam passagens do que acontecia nesses eventos, artigos sobre 
projetos apresentados etc.
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O último momento, que vai do final da década de 1950 até o final da 
década de 1960, é caracterizado pelo enorme crescimento da cidade e pelo 
desenvolvimento das “barriadas”, que vão trazer à tona os problemas por 
que passavam as classes com menos recursos econômicos e que originariam 
uma série de pesquisas desenvolvidas tanto por profissionais locais quanto 
estrangeiros. Este momento coincide com a obra que Belaúnde Terry, 
agora eleito presidente da República do Peru, realizaria com sua política 
de habitação, construindo vários conjuntos habitacionais em diversas 
cidades peruanas.

No entanto, esse sonho tão almejado da “conquista do Peru pelos 
pe ruanos” encontrará obstáculos, entre outros fatores, na contur bada 
realidade sociopolítica do país e na falta de apoio ao governo, que final-
mente, resultaram na sua deposição da presidência e na instauração do 
Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, em outubro de 1968.

Notas

1 O título deste artigo foi inspirado no livro que Fernando Belaúnde Terry publicou, 
em 1959, intitulado La conquista del Perú por los peruanos.

2 Como o Mercado de Abastos (1849) e o Matadouro (1855), entre outros.

3 Durante o segundo governo do Presidente Ramón Castilla (1855-1862), deu-se 
início à construção da Penitenciária, projeto do arquiteto do Estado Maximiliano 
Miney, localizada fora da cidade.

4 As obras tinham sido iniciadas três anos antes, tendo com responsável da construção 
Manuel Atanásio Fuentes.

5 Até então, a cidade de Lima só possuía como espaços públicos a Plaza Mayor e as 
pequenas praças das igrejas.

6 Censo Municipal encarregado a Pedro de Osma.

7 Censo elaborado por Victor M. Mártua; aos dados levantados, ele acrescentou 
uma percentagem de correção chegando à cifra indicada.

8 Anos mais tarde, devido à falta de comprometimento dos urbanizadores, em 
especial aqueles referentes aos serviços de iluminação pública e esgoto, seria criada 
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a Ley de Saneamiento n° 4126, como veremos mais adiante (Ver: BROMLEY; 
BARBAGELATA, 1945, p. 89).

9 A maioria de profissionais estrangeiros chegou a Lima em 1852, através de con-
tratos realizados pelo então Presidente José Rufino Echenique.

10 As ideias envolvidas nessa proposta se assemelham com o projeto da Avenida 
Central, construída durante o mandato do então Prefeito do Rio de Janeiro 
Francisco Pereira Passos e inaugurada em 1905.

11 Do projeto proposto, somente um pequeno trecho foi construído.

12 No mesmo ano, passaria a ser denominada Escuela de Construcciones Civiles y de 
Minas. Em 1909, seria criada a Sección de Arquitectos-Constructores.

13 A esses casos poderíamos acrescentar, também, a Escuela de Artes y Oficios (1870) 
e a Escuela de Bellas Artes (1919), entre outras (Ver: ALVAREZ, 2000).

14 O projeto só seria concluído quatorze anos depois, quando novos problemas 
tinham surgido (Ver: BROMLEY; BARBAGELATA, 1945, p. 94).

15 O engenheiro Alberto Alexander tinha se formado, em 1918, em engenharia civil 
na Escuela de Ingenieros.

16 O censo de 1920 foi dirigido por Oscar F. Arrús. Por outra parte, o Cuerpo de 
Ingenieros de Minas y Aguas del Estado tinha elaborado uma planta da cidade de 
Lima, onde a área urbana foi calculada em 1.020 hectares e sua área total em 1.426 
hectares.

17 Uma obra emblemática do arquiteto Rafael Marquina é o Hotel Bolivar (1923-
1924), localizado no centro da cidade, na Plaza San Martin, em estilo “Neo 
Colonial Peruano”.

18 Entre os quais podemos mencionar o livro de Francis Violich, Cities of Latin 
America (1944), e os de José M.F. Pastor, Urbanismo con planeamiento (1947) e 
Curso básico de planeamiento urbano y rural (1950).

19 No total, foram construídos quatro Barrios Obreros. O primeiro foi projetado pelo 
arquiteto Alfredo Dammert, com um total de 60 unidades habitacionais; o segundo 
foi projeto do arquiteto Roberto Haaker Fort, com um total de 45 unidades; o 
terceiro foi projetado, novamente, pelo arquiteto Dammert, com um total de 198 
unidades; e, finalmente, o quarto, pelo arquiteto Haaker, com um total de 374 
unidades habitacionais (Ver: EL ARQUITECTO PERUANO, 1939 b).

20 A análise dessa “troca de olhares” através de eventos latino-americanos, como, 
congressos e revistas especializadas, foi desenvolvida no texto Olhares cruzados: visões 
do urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960, originalmente apresentado 
no X Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, acontecido na cidade do 
Recife, em 2008.
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21 Belaúnde Terry foi eleito presidente em duas ocasiões. O primeiro mandato 
aconteceu de 1963 até 1968; o segundo, entre 1980 e 1985.

22 Com fortes influências corbusianas, alertava para a necessidade de três elementos 
naturais e essenciais na cidade: ar, sol e vegetação.

23 Os problemas entre os dois países só terminariam em janeiro de 1942, com  
o Tratado do Rio de Janeiro, apoiado pelos EUA, Chile, Argentina e Brasil.  
Esse episódio criaria uma maior aproximação com o país do norte.

24 No ano seguinte, em 1941, o sismo na cidade de Cuzco produziria a elaboração do 
seu plano regulador. 

25 El Arquitecto Peruano divulgou diversas matérias sobre esses pontos, em especial a 
partir dos anos 40.

26 As aproximações datam, segundo Josep M. Rovira, desde 1941 (Ver: ROVIRA, 
2005, p.129).

27 Ambos os filmes foram realizados em 1944. Um chamou-se Lima e o outro, Lima 
family.

28 Foram quatro as conferências, intituladas: Un plan regional; Una nueva ciudad como 
consecuencia del plan regional; El sanemiento de barriadas insalubres e El pensamiento 
creador en arquitectura y urbanismo.

29 A UV3 foi projetada por uma equipe de profissionais, dentre os quais podemos 
citar os arquitetos Dammert, Morales Macchiavello, Valega, Dorich, Montagne e 
Benites. Sua área é de aproximadamente 300 mil metros quadrados, sendo que, 
desta, 87% é área livre. Projetada para um total de 6 mil habitantes, o conjunto 
consta de 1.112 habitações organizadas em edificações de dois e quatro andares. 
Possui, ainda, seu centro comunitário composto de igreja, teatro, posto médico, 
lojas etc., além de escolas (Ver: CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIENDA 
Y PLANEAMIENTO,1958, p.12).

30 O projeto não foi realizado por razões políticas e econômicas (Ver: ROVIRA, 
2005, p. 137).

31 Esse tema foi desenvolvido com maior aprofundamento no artigo Diálogos 
modernistas com a paisagem: Sert e o Town Planning Associates na América do Sul, 
1943-1951 presente neste livro. Uma versão inicial foi apresentada no 3° Seminário 
de Paisagismo Sul-Americano, acontecido na cidade do Rio de Janeiro, em 2008.

32 O episódio lembra a formação do grupo Austral, na Argentina, acontecido oito 
anos antes.

33 Nas atas do VI Congresso Pan-Americano de Arquitetos, constam a presença de 
profissionais dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 
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Cuba, Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, EUA, Guatemala, Haiti, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

34 Na verdade, os estudos que serviram como base para o Plano Piloto de Lima 
tinham sido iniciados com a elaboração do Expediente urbano de Lima, aprovado 
pelo Consejo Nacional de Urbanismo, em 1947. Esse documento tinha como 
finalidade proporcionar subsídios e informações sobre aspectos físicos, sociais e  
econômicos da capital (Ver: DORICH, 1997, p. 82).

35 O Departamento de Arquitectura tornar-se-ia faculdade ainda em 1955, quando 
a Escuela de Ingenieros foi elevada a Universidad Nacional de Ingenieria.

36 Como, por exemplo, o projeto do novo Departamento de Arquitectura da Escuela 
de Ingenieros (arquiteto Mario Bianco, 1952-54), a Unidad Vecinal de Matute 
(arquiteto Santiago Agurto Calvo, 1952), o Edifício Radio El Sol (arquiteto Luis 
Miro Quesada Garland, 1953-54) e o Edifício Nazarenas (arquiteto Enrique 
Seoane Ros, 1952-54).
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