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Articulações profissionais:  
os Congressos Pan-Americanos de 

Arquitetos e o amadurecimento de uma 
profissão no Brasil, 1920-1940

fErnando atiquE

Americanismo, pan-americanismo e  

interamericanismo: o “lugar” do Brasil

Em 1906, uma edificação erigida com estrutura de aço e revestida com 
os referenciais estéticos da belle époque adornou-se com todas as bandeiras 
dos países americanos, na cidade do Rio de Janeiro. O motivo deste 
engalanamento era a realização da Terceira Conferência Pan-Americana1, 
que, pela primeira vez, ocorria em terras do sul do continente americano. 
Montada defronte à Baía de Guanabara, no fim da Avenida Central, a 
edificação imponente era conhecida, entre os brasileiros, como Palácio 
São Luiz, em função de ter sido, originalmente, destinada a abrigar o 
Brasil na Exposição Internacional de Saint Louis, nos Estados Unidos, 
ocorrida em 1904. Entretanto, o nome latino daquela obra de arquitetura 
seria esquecido em pouco tempo, uma vez que durante a realização das 
assembleias da referida conferência, o Barão do Rio Branco, Ministro 
das Relações Exteriores do Brasil, em concordância com a sugestão do 
embaixador brasileiro em Washington, Joaquim Nabuco, requereu que o 
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palácio fosse, a partir daquele momento, chamado de Palácio Monroe, em 
memória do antigo presidente dos Estados Unidos James Monroe.2

Figura 1 – O Palácio Monroe, no Rio de Janeiro.

Foto: Augusto Malta, 1906.

É extremamente importante notar que a sugestão dada por Joaquim 
Nabuco ao Barão do Rio Branco tinha por objetivo não apenas “fazer boa 
figura” do Brasil perante os Estados Unidos, já que na Conferência de 
1906 o Secretário de Estado daquele país, Elihu Root3, estava presente, 
mas intentava-se, também, sensibilizar as demais nações americanas acerca 
do pan-americanismo, uma vez que James Monroe passou à história como 
o autor da Doutrina Monroe, a qual, se não pode ser vista como a origem 
do pan-americanismo, foi, sem dúvida, a justificativa para muitas ações 
neste sentido. 

O Palácio Monroe, enquanto artefato, trazia, em si, muitos dos dilemas 
e das opções estéticas, mercantis e políticas disponíveis ao Brasil, naquele 
momento. O palácio havia sido todo edificado em estrutura metálica4, 
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algo que remetia diretamente ao mundo americano, e havia recebido 
vedações que buscavam referências no universo estético europeu, dentro 
da clara postura de recuperação dos pressupostos historicistas daquele 
momento, na arquitetura. Era possível notar através daquele edifício uma 
triangulação muito importante e vivaz naqueles anos: o Brasil, procurando 
seu “lugar” entre a América e a Europa (SANTOS, 2004, p. 5). 

A postura celebradora de James Monroe assumida pelo Barão do Rio 
Branco era justificada por sua interpretação de Monroe como o principal 
formulador de uma “política pan-americana”. Era justificada, ainda, por 
acreditar que aquele prédio, que em 1906 recebeu os delegados das nações 
americanas e em especial o Secretário de Estado Elihu Root, havia abrigado, 
quando em solo estadunidense, o próprio presidente daquela nação, 
Theodore Roosevelt, o que, com seu “ressurgimento” em solo brasileiro, 
parecia indicar, mesmo que metaforicamente, a importância do Brasil 
no acolhimento da “causa pan-americanista” e, de maneira latente, mas 
igualmente importante, da “causa americanista” (ATIQUE, 2007, p. 22). 

Hoje, como naquela época, as concepções sobre pan-americanismo, 
americanismo e interamericanismo dividem opiniões políticas e re-
per  cutem, consequentemente, no espaço das cidades brasileiras. Sendo 
assim, desavenças político-econômicas ressoaram, inegavelmente, na 
ade são a programas e a soluções técnico-espaciais dos profissionais do 
espaço, naqueles anos.5 Nesta linha, assumem importância os Congressos 
Pan-Americanos de Arquitetos, uma vez que foram fóruns privilegiados 
para o debate arquitetônico-urbanístico nas Américas e, em especial, no 
Brasil. Assim, historiam-se algumas proposições que foram levadas a estes 
eventos, como forma de suscitar um debate sobre a circulação de ideias 
entre os países participantes dessas reuniões, especialmente no que tange 
à divulgação e à aproximação do hemisfério sul com os Estados Unidos, 
suposta referência para o arranjo profissional, formal e de educação 
superior em arquitetura e em urbanismo. 

Embora seja praticamente impossível esquecer as relações do Brasil 
e dos demais países do cone sul com a Europa, o pan-americanismo, 



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

sobretudo as versões defendidas durante o século XX, pode ser lido como 
um pronunciamento importante dos países americanos para si mesmos. 
Com o Velho Continente permeado por guerras e experimentando regimes 
políticos cerceadores, no século XX, os países americanos alcançaram 
importância na formulação e na discussão de suas próprias realidades, 
utilizando-se de referências localistas e internacionais para tanto. Entretanto, 
a perspectiva analítica da história urbana e arquitetônica, sobretudo a dos 
autores europeus e estadunidenses consagrados nas décadas centrais do 
século XX, não incorporou em seu escopo as discussões e, muito menos, as 
movimentações específicas do continente americano. Contraditoriamente, 
até mesmo os Estados Unidos comparecem nessa historiografia como 
“doador” de atitudes seminais da reformulação espacial que seria, de 
fato, praticada na Europa. O caso de Frank Lloyd Wright em relação ao 
movimento De Stijl, em princípio do século XX, é um bom exemplo para 
tanto. Interessante é também perceber que manuais emblemáticos do estudo 
do espaço construído, no Brasil, formulados contemporaneamente aos mais 
conhecidos congêneres europeus, como o livro de Yves Bruand, apontam 
a vinculação de profissionais como Gregori Warchavchik ao ambiente dos 
Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs), mesmo sem 
o referido arquiteto ter participando pessoalmente de nenhum deles, mas 
não faz menção aos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos, a despeito 
de o Brasil ter sediado uma das mais polêmicas edições, em 1930, no Rio 
de Janeiro (BRUAND, 1991, p. 68). 

A necessidade de entender as relações culturais e profissionais dos 
arquitetos brasileiros com relação aos demais países americanos, sobre tudo 
com os Estados Unidos, levou à constatação de que o estudo detido dos 
Congressos Pan-Americanos de Arquitetos poderia ser um veículo revelador 
de fluxos e redes ainda não tão cristalizados na historiografia. Nesta tarefa, 
o exame da historiografia contemporânea internacional, notadamente dos 
livros de Jeffrey Cody (2003), intitulado Exporting American architetcure: 
1870-2000, e de Jean-Louis Cohen (1995), denominado Scenes of the world 
to come: European architecture and the American challenge, 1893-1960, foram 
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cruciais, pois mostraram relações consistentes que, certamente, acabaram 
por repercutir na forma e no pensamento das cidades do continente 
americano. Neste sentido, o estudo dos Congressos Pan-Americanos de 
Arquitetos, durante o período entreguerras, possibilitou o reconhecimento 
de “um lugar” propositivo para a América, e não de mero receptor. O 
entendimento da etimologia da expressão pan-americanismo por meio da 
história revelou, também, uma posição política, a qual se torna importante 
para a compreensão dos próprios Congressos Pan-Americanos de Arquitetos 
e, neste sentido, convém apresentar, brevemente, alguns conceitos de pan-
americanismo. 

Etimologicamente, percepções das posturas políticas

Estes congressos têm sancionado conclusões que têm encontrado o 
apoio imediato de vários governos americanos, já que as conclusões dos 
congressos são meros votos de aspiração, até que encontrem a sanção 
legal necessária e indispensável, das autoridades, para que se tornem 
eficazes. (ALVAREZ, 1931, p. 114)

Como aponta o diplomata e historiador Luís Cláudio Villafañe dos 
Santos, no livro O Brasil entre a América e a Europa, a expressão “pan-
americanismo” foi empregada pela primeira vez na edição de 27 de 
junho de 1882 do jornal The New York Evening Post, como forma de 
denotar uma “ideia de integração continental”, dentro do modelo “dos 
movimentos pan-eslavo e pangermânico na Europa” (SANTOS, L., 
2004, p. 64). A apropriação da expressão pan-americanismo e, além, de 
seu entendimento, se deram de maneiras muito diversas do que as que 
os estadunidenses idearam. Contudo, para um melhor entendimento, é 
necessário ter em mente o que significou a criação da Doutrina Monroe e 
as críticas que recebeu. 

A Doutrina Monroe, didaticamente evocada pelo seu lema “A América 
para os americanos”, além de revelar que, em 1823, os Estados Unidos 



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

enxergavam o continente “América” dentro do seu próprio conceito de 
“Hemisfério Ocidental”6, tinha por objetivo barrar a intervenção da Santa 
Aliança nessa porção do globo. Um dos pontos principais dessa Doutrina 
era o realce que os Estados Unidos davam ao seu caráter de guardião das 
demais nações, numa demonstração de superioridade bélica, de ponto 
focal e de referência de ação para os demais países do continente.

As diversas formas pelas quais os Estados Unidos entenderam a Dou-
trina Monroe dão também indícios de como o pan-americanismo foi 
visto. A historiadora Kátia Gerab Baggio aponta que os Congressos Ame-
ricanos, realizados durante todo o século XIX7, foram o palco principal 
de divulgação do pan-americanismo. Segundo ela, especial destaque deve 
ser dado à Primeira Conferência Internacional Americana, “cujas sessões 
ocorreram de 02 de outubro de 1889 a 19 de abril de 1890, marcando 
oficialmente o início do Pan-Americanismo” e que “passou a denominar o 
conjunto de políticas de incentivo à integração dos países americanos, sob 
a hegemonia dos Estados Unidos” (BAGGIO, 2001, p. 3). 

Villafañe dos Santos (2004), em seu citado livro, constrói uma im-
portante narrativa acerca da política externa do Império Brasileiro no 
que concerne ao entendimento dessas ideias. Fica nítida a postura de 
distanciamento tomada pelo Brasil, não apenas em relação aos Estados 
Unidos, como, também, em relação às demais nações republicanas 
surgidas nos oitocentos. Dessa forma, em grande parte do século XIX, 
o Brasil distanciou-se do pan-americanismo, por se ver como um país 
sem relações comuns com essa ideia (ATIQUE, 2007, p. 25). Por outro 
prisma, o Brasil também era visto pelos países em questão como um “ente 
estranho”, já que era uma monarquia detentora de um território vasto, 
com muitas diferenças regionais, porém unificado. O entendimento desta 
questão pode partir das ideias do autor (SANTOS, L., 2004, p. 28): 

O Império [brasileiro] via-se civilizado e europeu, e assim de uma natu-
reza distinta daquela de seus ‘anárquicos vizinhos’. Integrar-se a eles 
seria pôr em risco a própria essência de sua identidade.
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Essa afirmativa ajuda a entender o porquê da recusa do Brasil em 
participar dos congressos que reuniram os políticos das diversas nações do 
continente ao longo do século XIX. Como se sabe, o Império Brasileiro 
tomou parte apenas na Conferência de Washington, bem no período de 
mudança de seu regime político de Monarquia para República (1889-
1890). Havia, por parte do Império, uma certa noção de que participar 
dessas reuniões era incompatível com sua própria essência monárquica.8 
Todavia, segundo a análise da historiadora Miriam Dolhnikoff, a própria 
estrutura federalista, em debate desde a Independência do Brasil, era já 
uma clara evidência de aceno aos Estados Unidos. Diz a autora que “se 
a opção pela monarquia tornava o Brasil uma exceção no continente, a 
escolha de um modelo de tipo federativo denunciava sua inapelável vocação 
americana” (DOLHNIKOFF, 2005, p. 14). O período republicano 
mostra, sem dúvida, que esse aceno, um tanto quanto velado no período 
imperial, foi revisto, e sucessivamente ampliado. Como atesta uma carta 
do Barão do Rio Branco, encaminhada ao secretário de Estado norte-
americano Elihu Root, quando das preparações da Terceira Conferência 
Pan-Americana, no Rio, pode-se notar que a superação perpassou a escolha 
de uma aliança com os Estados Unidos e não com o mundo hispânico sul-
americano:

 
O nosso desejo, V. Exa. sabe, é poder em tudo estar de acordo com os 
Estados Unidos, cuja amizade o Brasil muito preza e sempre prezou.  
Mas V. Exa. não ignora que contra os Estados Unidos e contra o Brasil 
há na América Espanhola antigas prevenções que só o tempo poderá 
talvez modificar. Verdadeiramente só as não há contra o Brasil no Chile, 
no Equador no México e na América Central. É necessário muito tato 
e prudência de nossa parte para que este 3º Congresso Pan-Americano 
não torne mais fundas as dissidências existentes entre vários grupos de 
nações latinas. (RIO BRANCO, apud BUENO, 2003, p. 60)

Entretanto, com a proximidade da Terceira Conferência Pan-Americana, 
em 1906, autores das mais variadas tendências políticas brasileiras passaram 
a escrever sobre o tema, no Brasil, expondo concepções curiosas acerca do 
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pan-americanismo. O Barão do Rio Branco, em linhas gerais, não via os 
Estados Unidos como os “desinteressados guardiões do Novo Mundo” que 
se faziam crer (BUENO, 2003, p. 320). Em sua interpretação, os Estados 
Unidos eram um importante parceiro comercial para o Brasil, em função 
das importações de produtos brasileiros, sobretudo do café, mas, além 
desta, também, das exportações que começavam a mandar para o Brasil. 
Rio Branco, todavia, deixou registrado que não encaminharia a política 
externa do país de forma a “dar as costas” à Europa e, muito menos, de 
maneira a abrir sendas profundas para a atividade norte-americana no país. 
Ele mantinha, dessa forma, uma “aproximação pragmática” com os Estados 
Unidos. Em linhas gerais, embora não cedesse aos interesses americanos, 
mantendo relações comerciais com a Europa, Rio Branco demonstrou que 
dos Estados Unidos esperava a manutenção de sua posição de comprador 
do produto agrícola brasileiro, ao mesmo tempo em que conservasse seu 
papel de desinteressado nos territórios amazônicos.

Entretanto, outra parcela dos diplomatas brasileiros, naquele momento, 
via com ceticismo os objetivos dos Estados Unidos e de seu respectivo 
“monroismo”, como a declaração do brasileiro Manuel de Oliveira Lima9, 
de 1906, deixa claro:

A doutrina Monroe sempre foi, desde o seu primitivo estágio, uma doutrina 
egoísta que visava reservar a América, econômica e diplomaticamente, 
para um apanágio da sua porção preponderante, em vez de continuar 
a depender das suas velhas metrópoles, não mais exclusivistas do que 
a nova. E tanto nunca foi uma doutrina altruísta ou mesmo cujas 
responsabilidades fossem comuns, e também as vantagens, a todas as 
repúblicas americanas, representando uma garantia recíproca de defesa, 
de preservação e de soberania [...] que os Estados Unidos se guardaram 
ciosamente o direito de escolher a ocasião ou o pretexto da sua aplicação 
de acordo com seus próprios interesses. (LIMA, 1980, p. 37)

Oliveira Lima não era propriamente um oponente da noção de Pan-
Americanismo, mas repudiava a política do “Big Stick”, de Theodore 
Roosevelt10. A postura de Oliveira Lima foi definida por Gilberto Freyre, 
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personagem que desfrutou de seu convívio em Washington, como “pan-
americanista crítica” (FREIRE, 1970, p. 11). Esse “pan-americanismo 
crítico” deve ser entendido como fruto de uma concepção política que 
via o mundo estadunidense como modelar até certos aspectos, tais quais o 
de moldar um capitalismo progressista em solo próprio, paradoxalmente 
movido a conquistas externas. Entretanto, a grande crítica de Oliveira 
Lima aos Estados Unidos dizia respeito à questão pan-americanista, 
formada, em suas palavras, por sobre uma “base egoísta”:

[...] quando a famosa doutrina de Monroe passar, como é de direito, de 
apanágio de uma só nação para o domínio comum do continente que 
diz proteger; quando, portanto, pertencer o monroismo ao patrimônio 
de todas as nações americanas e não mais for, na sua edição corrente, 
uma arma única de ascendência dos Estados Unidos, ao mesmo tempo 
que uma fortaleza erigida contra a intervenção européia que, sob color 
de manter o equilíbrio de poderes no Novo Mundo, poderia querer se 
limitar à marcha da grande República, o Pan-Americanismo [poderá 
vir a ser] a articulação das três Américas em uma vasta federação ou 
comunhão internacional de interesses políticos, econômicos e morais, 
com o objetivo de garantir à civilização futura seu pleno desenvolvimento. 
(LIMA, 1980, p. 96)

Mas, de fato, ele era cético quanto à possibilidade da instauração dessa 
“fraternidade continental”. Em texto escrito antes da Conferência Pan-
Americana de 1906, em Caracas, Oliveira Lima tergiversou:

[...] os Estados Unidos procuram com toda a razão alargar a sua esfera 
mercantil no continente sul, o que é lícito e até louvável, alegando, 
não injustificadamente no nosso caso, que são eles os grandes compra-
dores do nosso café, o que, contudo, não autorizaria o tornarem-se 
os compradores da nossa absoluta autonomia política. (LIMA, 1980,  
p. 44-45)

Se, por vezes, indica-se que Oliveira Lima era crítico com relação às 
concepções pan-americanistas do Barão do Rio Branco, deve-se ter em 
mente que neste assunto ele se situava em campo diametralmente oposto 
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ao de Joaquim Nabuco (BUENO, 2003; SOUZA NETO, 1980). Joaquim 
Aurélio Barreto Nabuco de Araújo11 foi o intelectual brasileiro da Primeira 
República que mais se empenhou em divulgar supostas benesses de uma 
aliança dos países da América Latina com os norte-americanos. Em suas 
conferências, em algumas universidades e eventos dos quais participou, 
nos Estados Unidos12, Nabuco exprimiu opiniões favoráveis não só apenas 
dessa aliança, como do que chamava de “civilização norte-americana”; ele 
expôs em seu discurso A aproximação das duas Américas, de 1908:

Vós [Estados Unidos da América], com toda a vossa alta civilização, não 
podeis fazer mal a nenhuma outra nação. O contacto intimo comvosco, 
seja em que condição for, só poderá, portanto, trazer beneficio e 
progresso á outra parte. (NABUCO, 2001, p. 40)

Num sábio jogo de palavras, Nabuco transmitiu sua noção de pan-ameri-
ca nismo, tentando demonstrar que, para ele, tal atitude de congraçamento 
traria muitos benefícios às duas partes que se aproximavam: 

O único effeito que posso enxergar no trato intimo da America Latina 
comvosco é que ella viria a ser lentamente americanizada; isto é, ela 
se impregnaria, em medida diversa, do vosso optimismo, intrepidez e 
energia. [...] Não quero dizer que algum dia emparelhemos com o vosso 
passo. Nem o desejamos. Excedestes toda a actividade humana de que 
ha memoria, sem perturbar o rhythmo da vida. Fizestes novo rhythymo 
só para vós. Nós nunca o poderíamos conseguir. Para as raças latinas 
festina lente é a regra da saude e da estabilidade. E seja-me licito dizer 
que é um bem para a humanidade que todas as raças não marchem a 
passo igual, que todas não corram. (NABUCO, 2001, p. 40)

Algo que deve ser apontado é que o próprio título da conferência  
(A aproximação das duas Américas), proferida na sexagésima assembleia da 
University of Chicago, em 28 de agosto de 1908, remete ao título do livro 
de Torres Caicedo13. Além disso, outro dado importante dessa citação é 
que, para Joaquim Nabuco, após a proclamação da República, em 1889, 
o Brasil parece ter sido incorporado ao escopo de nação latina, algo que, 



Marco aurélio a. de Filgueiras goMes (org.)  51 

como visto, era rechaçado tanto pelo Império Brasileiro, quanto pelas 
nações de origem hispânica durante a maior parte do século XIX. 

É interessante apontar que, no cenário continental americano, essas 
visões diversas sobre os Estados Unidos também existiam. Na Argentina, 
por exemplo, Domingo Faustino Sarmiento, em texto intitulado Conflicto 
y armonia de las razas en América, de 1883, explicita que os Estados 
Unidos eram um modelo a ser seguido pelas outras nações americanas.  
O que os Estados Unidos promoviam, segundo ele, era “o caminho para a 
ordem, a liberdade e o progresso” (SANTOS, 2004, p. 63). Sua adesão às 
repercussões das ações norte-americanas pode ser sentida aqui:

Não detenhamos aos Estados Unidos em sua marcha: isso é defini-
tivamente o que alguns propõem. Alcancemos os Estados Unidos. 
Sejamos a América, como mar é o oceano. Sejamos os Estados Unidos. 
(SARMIENTO, 1883 apud BRUIT, 2004, p. 5, tradução minha)

 É muito interessante notar que Nabuco desenvolvia raciocínio na 
mesma linha de Sarmiento e de outros argentinos em prol da “amizade 
americana”. De fato, Joaquim Nabuco, como aponta Fernando da Cruz 
Gouvêa, transitou “entre a Monarquia e a República” (GOUVÊA, 1989), 
passando de uma extremada defesa do sistema monárquico inglês para 
uma interpretação mais cuidada do republicanismo norte-americano. 
Entretanto, como a citação de trecho do livro “Minha Formação” deixa ver, 
Nabuco temia ser visto, pelos seus pares, como partidário incondicional 
dos Estados Unidos, preferindo ser associado à ideia de defensor do pan-
americanismo:

O efeito do republicanismo norte-americano só podia ser para mim o de 
corrigir o que houvesse de supersticioso no meu monarquismo, tirar-lhe 
tudo o que parecesse direito divino, consagração super-humana. Entre 
os dois espíritos, o inglês e o norte-americano, eu não via oposição, 
como não há oposição entre as duas raças e as duas sociedades; não 
havia nada mais fácil de compreender e conciliar do que a admiração 
com que Gladstone fala dos Estados Unidos e a admiração dos escritores 
mais respeitáveis da América pela constituição inglesa. Nenhuma das 
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minhas idéias políticas se alterou nos Estados Unidos, mas ninguém 
aspira o ar americano sem achá-lo mais vivo, mais leve, mais elástico do 
que os outros saturados de tradição e autoridade, de convencionalismo 
cerimonial. (NABUCO, 1963, p. 153)

Por essa passagem, fica um pouco mais nítido que o autor em questão 
não propunha uma equiparação dos países da América aos Estados 
Unidos. Para ele, era natural que a república estadunidense fosse a líder da 
“fraternidade das Américas” por considerá-la “predestinada” por questões 
de raça, credo e geografia. Em resumo, Joaquim Nabuco aceitava as 
concepções do Destino Manifesto. 

Entretanto, não se pode deixar de pontuar as atitudes de repúdio e 
contestação ao pan-americanismo. Especificamente, nesta linha, está 
inscrita a obra do paulista Eduardo Prado14, autor de A ilusão americana, 
livro datado de 1893. Documento ao mesmo tempo monarquista e 
antiestadunidense, A ilusão americana é uma obra que se tornou clássica ao 
ser mobilizada para expor as ideias de repúdio ao propalado “imperialismo 
yankee”, antes da Primeira Guerra e, sobretudo, após a Segunda Guerra 
Mundial. A ilusão americana acabou sendo confiscado pelas tropas do 
governo federal, no mesmo dia do lançamento, em 1893, e só veio a 
público em 1894, em Londres, cidade onde o autor se encontrava exilado 
(PRADO, 2001). Contudo, a obra pode ser considerada um dos ensaios 
inaugurais da linha de combate à política externa dos Estados Unidos. 
Eduardo Prado pode ser citado, também, como um dos primeiros autores 
a se indispor à noção de “fraternidade americana”, preconizada pela 
Doutrina Monroe. Expondo que “a fraternidade americana [era] uma 
mentira”, já que existiam “mais ódios, mais inimizades” entre as “nações 
ibéricas da América” do que entre as nações da Europa, como apreciou 
Aldo Rebelo no prefácio de uma das recentes edições da obra, Prado se 
indispôs com grande parte da diplomacia e dos governantes nacionais 
(REBELO, 2001, p. 9). 

Pelo que se nota, Eduardo Prado não via a possibilidade de uma postura 
pan-americanista devido às suas concepções políticas (era monarquista) 
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e sociais. Mas o teor contestador dos Estados Unidos não se restringia 
apenas à manutenção de distância com relação ao mundo estadunidense. 
Prado também não via com bons olhos a aproximação do Brasil com o 
universo hispânico, como deixa claro nesta passagem:

O México deprime, oprime e tem, por vezes, invadido a Guatemala, 
que tem sangrentíssimas guerras com a república do Salvador, ini mi ga 
rancorosa da Nicarágua, ferozes adversárias de Honduras, que não mor re 
de amores pela república da Costa Rica. A embrulhada e horrível histó-
ria de todas essas nações é um rio de sangue, é um contínuo morticí-
nio. E onde fica a solidariedade americana, onde a confraternização 
das repúblicas? [...] A Colômbia e a Venezuela odeiam-se de morte.  
O Equador é vítima, nunca resignada, ora das violências colombianas, 
ora das pretensões do Peru. E o Peru? Já não assaltou a Bolívia? [...]  
E o Chile, já não invadiu duas vezes a Bolívia e o Peru? [...] A República 
Argentina é a adversária nata do Paraguai. [...] E que sentimentos tem 
a República Argentina pelo Uruguai? Não há um só homem de estado 
argentino que não confesse que a suprema ambição de seu país é a 
reconstituição do antigo vice-reinado de Buenos Aires, pela conquista 
do Paraguai e do Uruguai. Eis aí a fraternidade americana. (PRADO, 
2001, p. 31-32)

Como apontou Derrel Levi, com A ilusão americana, Prado fez, no 
Brasil, o que o uruguaio José Enrique Rodó fez na América Latina, 
de forma geral, com o livro Ariel, saído em 1900. Levi disse ser este 
livro “um trabalho universal, baseado no conflito entre materialismo e 
espiritualismo”, o qual aponta para os problemas internos da América 
Latina, enquanto A ilusão americana era devotado a um estudo de caso, 
no qual as questões materiais se faziam mais proeminentes (LEVI, 1987, 
p. 128). Como bem pontuou Levi, as viagens empreendidas por Eduardo 
Prado durante a década de 1880, as quais o levaram até os Estados Unidos 
– terra que não o agradou por sua “sujeira e violência” – e à Europa, 
plantaram no autor paulista a sensação de que o Brasil era dependente 
de modelos para seu desenvolvimento. Após o confisco de seu livro e de 
sua retirada para a Europa, até mesmo Paris passaria a ser vista como 
“terra corruptora de sua nacionalidade” (LEVI, 1987). De volta ao Brasil, 
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envolveu-se profundamente com o catolicismo romano e com a escrita da 
história, passando a estudar figuras como José de Anchieta e Padre Vieira 
para descobrir a “essência de seu país” (LEVI, 1987, p. 127). No final de 
sua vida, questionando a necessidade das vinculações do Brasil a países 
estrangeiros, Eduardo Prado não apenas antipatizaria com as “ilusões 
americanas”, mas com as “ilusões estrangeiras”, de forma geral. Em todo 
caso, tal característica, que, para Levi, aponta para a construção de uma 
brasilidade, já estava presente nas conclusões de A ilusão americana, em 
1893: “não há razão para querer o Brasil imitar os Estados Unidos, porque 
sairíamos da nossa índole, e, principalmente, porque já estão patentes 
e lamentáveis, sob nossos olhos, os tristes resultados da nossa imitação” 
(PRADO, 2001, p. 130).

No mesmo período, entretanto, muitas outras personagens surgiram 
pelo Brasil, alinhando-se nas trincheiras já mostradas. O que se pode afirmar 
é que depois da proclamação da República, o Brasil passou a conhecer 
quatro tendências ideológicas no trato com a questão pan-americanista: 
uma “atitude de rechaço”, capitaneada por Eduardo Prado; uma postura 
de “aproximação pragmática”, sustentada pelo Barão do Rio Branco; uma 
“postura crítica”, liderada por Oliveira Lima; e uma atitude que postu-
lava uma “aproximação fraternal” com os Estados Unidos, sustentada 
por Joaquim Nabuco. Estas quatro tendências encontravam analogia no 
continente. Entretanto, convém, agora, analisar o pano de fundo que 
permitiu a emergência dos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos. 

Questões profissionais:  

os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos

Como foi visto, o pan-americanismo não encontrou uma única definição 
ao longo dos anos em que foi discutido. A tendência, manifestada por 
meio da Doutrina Monroe, de cristalizar os Estados Unidos como “modelo 
de nação” encontrou respostas advindas de países hispânicos e provocou 
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debates acalorados por todo o continente americano. Contudo, dentre 
essas várias propostas pan-americanistas, a dos Estados Unidos conseguiu 
se impor, de fato, ao longo dos anos, em função do estabelecimento de 
várias estratégias, como a de promoção de eventos, de visitas, de relações 
comerciais, de invasões militares e, também, de participação em reuniões 
científicas e mesmo de associações profissionais. Neste sentido, é inegável 
que a presença norte-americana nos encontros profissionais causava certo 
burburinho, uma vez que a exibição de pesquisas e de avanços técnico-
científicos daquele país mostrava possíveis caminhos a serem percorridos 
também pelas demais repúblicas americanas em seu desenvolvimento 
intelectual15.

Figura 2 – Abertura do IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos,  
no Rio de Janeiro, em 1930.

Fonte: Revista de Arquitectura, 1930.
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Embora os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos continuem 
a existir, a proliferação de eventos ligados à arquitetura e, depois, ao 
urbanismo, a partir dos anos 1950 e, sobretudo, após a emergência dos 
Seminários de Arquitetura Latino-Americana (SALs), como bem mostrou 
Ramón Gutierrez (2007, p. 7), diminuiu a atenção dada a tais reuniões na 
atualidade. Entretanto, o estudo empreendido mostrou que nem sempre foi 
assim. Entre o ano de sua primeira edição, em 1920, e o da quinta reunião, 
ocorrida em 1940, os eventos não só gozaram de grande notoriedade, 
como foram os principais fóruns de debates dos arquitetos no continente 
americano, antecipando, em certo sentido, e encontrando muitas vezes 
mais prestígio do que os contemporâneos Congressos Internacionais de 
Arquitetura Moderna, os CIAMs, por exemplo (ATIQUE, 2007, p. 50).

O interesse em descobrir o grau de entendimento do Brasil acerca do 
mundo americano levou à sondagem de se o pan-americanismo desses 
congressos poderia ser visto como partidário das concepções emanadas 
dos Estados Unidos. Dessa forma, intentando medir o grau de ingerência 
daquele país na “irmandade arquitetônica” das Américas, sobretudo 
na brasileira, realizou-se uma pesquisa relativa à documentação dos 
Congressos Pan-Americanos de Arquitetos nas mais diversas fontes, em 
dois países (Brasil e Estados Unidos), e constatou-se que, como imaginado, 
a delegação norte-americana, apesar de numericamente pequena, se 
comparada à argentina e à uruguaia, por exemplo, se fez presente e era vista 
como modelar para a resolução de muitas questões de interesse dos demais 
países americanos. Esta descoberta levou à confirmação de uma hipótese 
central deste estudo: havia trânsito de ideias entre os países americanos no 
que concernia às discussões acerca do ambiente construído.

 Sobre esses congressos, a priori, deve-se informar que foram idealizados 
por um grupo de arquitetos uruguaios interessado em regulamentar a pro-
fissão naquele país. A gênese de tais eventos remonta a 1914, ano em que 
foi organizada a Sociedad Central de Arquitectos del Uruguay, pela mão 
de profissionais atuantes como Alfredo R. Campos, Alfredo Baldomir, 
Horacio Acosta y Lara, dentre outros. A iniciativa de regulamentação e 
de defesa dos profissionais da arquitetura, naquela nação, surtiu efeito, e 
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foi colocada, pelo grupo fundador, como cabível e necessária aos outros 
países do continente americano. Como forma de garantir a implementa-
ção dessa discussão, este grupo uruguaio formulou a hipótese de reuniões 
sistemáticas que permitissem a participação das demais nações americanas, 
objetivando criar um movimento forte e coeso, capaz de pressionar as au-
toridades de cada nação no estabelecimento de normas federais voltadas 
ao resguardo das questões profissionais (ATIQUE, 2007). Para tanto, o 
Uruguai estabeleceu, em 1916, o Comité Permanente de los Congresos 
Panamericanos de Arquitectos, que ficou locado, durante vários anos, em 
Montevidéu, sob a direção do arquiteto Horacio Acosta y Lara, um dos ex-
poentes da profissão naquele país. Cada país anfitrião possuía, ainda, uma 
comissão organizadora local, subordinada a este comitê permanente.

“O congraçamento dos obreiros do belo”

Visando um melhor entendimento dos Congressos Pan-Americanos de 
Arquitetos, optou-se por apresentar as discussões processadas nesses eventos 
de maneira bem sucinta e de forma a mostrar o relacionamento entre os 
Estados Unidos e as demais nações americanas, levando a um melhor 
entendimento do pan-americanismo junto aos profissionais do espaço16. 

Dessa maneira, o que se depreende, de chofre, da análise dos documentos 
que tratam dos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos, é que havia 
uma interpretação de pan-americanismo, entre seus participantes e 
idealizadores, próxima dos conceitos pelos quais o brasileiro Joaquim 
Nabuco e o argentino Domingo Faustino Sarmiento o entenderam. Tal 
afirmação é corroborada pelo editorial da revista Architectura no Brasil, de 
setembro de 1923. Tal texto, a seguir transcrito, é singular na explicitação 
dos objetivos ideológicos do II Congresso Pan-Americano de Arquitetos, 
então em curso em Santiago do Chile:

Reune-se pela segunda vez em nosso continente o Congresso Pan-
Americano de Architectos, cujo promissor inicio realizou-se ha tres annos 
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passados na linda cidade de Montevidéo, capital do nosso vizinho amigo o 
Uruguay. [...] O Brasil, como um dos grandes membros da grande família 
americana, congratula-se com os demais paizes amigos pela realização desse 
congraçamento de obreiros do bello, no qual se reúnem debaixo do mesmo 
palio fraternal da paz e trabalho, os principaes architectos americanos, 
portadores de idéas e principios, cuja utilidade para o engrandeci  men-
to da architectura em nosso continente excuzamo-nos de enaltecer. [...]  
Para governo de uma profissão, as resoluções dos congressos internacionaes 
não eram o sufficiente. Além das sabias lições adquiridas no convivio com 
o meio selecto de architectos da velha Europa, nesses magnos torneios de 
arte, algo de mais especializado e absolutamente restricto ao meio ambiente 
da America necessitavam os nossos architectos, porque ha sempre uma 
mesma lei moral de harmonia que nos irmana e engrandece, baseada em 
um novo ideal altamente de solidariedade humana. (ARCHITECTURA 
NO BRASIL, 1923, p. 141)

Deve-se ter em mente, ainda, o fato de que os Congressos Pan-
Ame ri canos de Arquitetos tinham como línguas oficiais o espanhol e o 
português, mas também o inglês e o francês, em decorrência de dois dos 
países da América do Norte – Estados Unidos e Canadá – falarem tais 
idiomas. Esta simples detecção permite perceber um ideal de reunião que 
pretendia facilitar o intercâmbio do conhecimento entre as Américas. 
Contudo, ao se analisar os anais de tais encontros, percebe-se um certo 
predomínio na participação de profissionais do que conhecemos, hoje, 
por Cone Sul, como Argentina, Uruguai, Chile e Brasil, seguidos, em 
menor número, por participantes da Colômbia, da Venezuela, do Peru, 
da América Central e do Caribe, como Cuba. Com relação aos Estados 
Unidos, deve-se apontar que sempre suas delegações foram formadas por 
um número muito pequeno de delegados, não chegando a se constituírem, 
numericamente, em um grupo hegemônico em nenhuma dessas reuniões 
(ATIQUE, 2007). Com relação ao Canadá, sabe-se de sua participação, 
pela primeira vez, no IV Congresso, ocorrido no Rio, mas, mesmo assim, 
por representação do arquiteto escocês Robert Prentice, atuante na antiga 
capital federal do Brasil, membro de uma sociedade de classe daquele 
país17 (REVISTA DE ARQUITECTURA, 1930a). 
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Posto isto, torna-se premente mostrar quais foram os temas centrais 
debatidos em cada uma das cinco primeiras edições dessas reuniões. A pri-
meira edição dos Congressos Pan-Americanos ocorreu em Montevidéu, em 
1920, sob a presidência do arquiteto Horacio Acosta y Lara. Sabe-se que a 
ideia original do Comité Permanente de los Congresos Panamericanos de 
Arquitectos era ter realizado este evento logo após a constituição da Sociedad 
Central de Arquitectos daquele país, mas, segundo carta encontrada nos 
arquivos do professor Warren Laird, da University of Pennsylvania – Penn, 
tal iniciativa foi postergada, algumas vezes, em função da Guerra Mundial 
que grassava na Europa e, consequentemente, das dificuldades de viagens 
pelo Atlântico (UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, 12 set 1919a). 

Da leitura das conclusões deste primeiro congresso, transparece a 
ideia central da reunião que era a de lutar e estimular a promulgação e 
a sanção de leis que regulamentassem a profissão de arquiteto em cada 
país americano, como já insinuava a criação do Comité Permanente, no 
Uruguai. Nesse sentido, fica claro que o primeiro congresso procurava 
dialogar com os poderes centrais de cada país, entendidos como os 
responsáveis diretos por oficializar as conclusões obtidas no evento.  
Tal diálogo também incorporava a colaboração norte-americana, já que 
o American Institute of Architects era conhecido no continente todo, e 
alguns alunos formados na University of Pennsylvania possivelmente já 
haviam indicado esta conexão, como, por exemplo, Francisco Squirru, 
arquiteto formado em 1915 e delegado oficial da Penn, nos dois primeiros 
encontros (UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, 2 dec 1919b).

O Segundo Congresso foi realizado em Santiago do Chile, em 1923, 
tendo sido presidido pelo arquiteto Ricardo Gonzáles Cortés. O que se 
depreende, de imediato, de suas conclusões, é a necessidade de estudo e 
de entendimento sobre o urbanismo em todas as escolas de arquitetura 
da América. Aparece, ali, também, o debate acerca da conservação 
dos monumentos históricos dos países latino-americanos, atitude que 
antecipou a discussão e a criação de vários serviços com essa finalidade nos 
países participantes, como, por exemplo, no Brasil18. 
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Figura 3 – Frente e verso do cartão postal de Santiago do Chile enviado a Warren P. Laird por 
Francisco Squirru, dando notícias sobre o II Congresso Pan-Americano de Arquitetos, em 1923.

Fonte: University of Pennsylvania Archives – Laird Papers. 



Marco aurélio a. de Filgueiras goMes (org.)  61 

O terceiro encontro, o primeiro que, de fato, contou com a presença 
de um grande número de participantes, ultrapassando a centena, ocorreu 
em Buenos Aires, tendo sido presidido pelo arquiteto Raul E. Fitte. 
Nessa edição dos Congressos Pan-Americanos, a questão do ensino nas 
escolas de arquitetura foi uma das pautas centrais, deslocando o debate 
persistente sobre a questão da proteção aos profissionais para a que incidia 
sobre “qual profissional se queria ver formado” na América. Contudo, é 
neste Congresso que aparecem, pela primeira vez, teses específicas sobre 
qual seria o destino da arquitetura e das cidades com a proliferação da 
“vertente moderna”. Este Congresso contou com a presença de Warren 
Powers Laird, que apresentou uma tese sobre o ensino de arquitetura na 
América do Norte e, em especial, na Penn. Ao seu lado, estavam antigos 
alunos, como Christiano das Neves e o próprio Francisco Squirru, que, 
nessa ocasião, desempenhava a função de Secretário Geral do encontro 
(UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, 9 set 1927a)19. 

O Congresso seguinte foi organizado pelo Brasil e aconteceu na cidade 
do Rio de Janeiro, em 1930, sob a presidência do arquiteto Nestor Egydeo 
de Figueiredo. As fontes sobre esse encontro mostram que a discussão sobre 
os nacionalismos e as repercussões positivas e negativas acerca da arquite-
tura e do urbanismo modernos, bem como da metropolização das cidades 
da América do Sul, foram os temas-chave. Nesta edição dos Congressos 
Pan-Americanos, decidiu-se que Havana, em Cuba, seria a organizadora 
do próximo encontro, agendado para 1933, seguindo, naquela altura, 
uma costumeira estrutura trienal20. Contudo, problemas políticos e 
econômicos deflagrados pelo crack de Wall Street, em 1929, levaram a ilha 
a sofrer forte recessão e a não conseguir viabilizar a realização do encontro, 
embora propaganda sobre ele tenha chegado a ser veiculada em diversos 
periódicos, em 1931 (REVISTA DE ARQUITECTURA, 1931, n. 129, 
p. 478). Com a suspensão do Congresso de 1933, houve uma interrupção 
de dez anos nos encontros, os quais, por fim, acabaram sendo realizados 
novamente em Montevidéu.
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Assim, o quinto Congresso Pan-Americano de Arquitetos tomou curso 
no Uruguai, em 1940, tendo sido presidido pelo arquiteto Daniel Rocco. 
O evento lá acontecido fechou um ciclo de vinte anos, permitindo a 
leitura de uma discussão muito interessante sobre temas sociais, quer seja 
sobre a resolução do crescimento desordenado das cidades, quer seja sobre 
o problema habitacional da população de baixa renda, ou, ainda, sobre a 
necessidade de se lutar por fundos de aposentadoria para os arquitetos. 
A discussão que começou em Montevidéu, em 1920, tendo como base 
a regulamentação da profissão dos arquitetos, retornou à mesma cidade 
com temas que pareciam indicar, se não uma mudança nas suas ativi-
dades profissionais, ao certo uma ampliação do entendimento da própria 
profissão, mediante a possibilidade de discussão e amadurecimento 
proporcionados pelos congressos.

A persistência sobre a questão da organização dos arquitetos, quer 
seja em órgãos profissionais, quer seja por meio de seus trabalhos em 
instituições universitárias, permitiu verificar que os Congressos Pan-
Americanos foram, ao longo de suas primeiras edições, fóruns privilegiados 
para a troca de experiências e para a assimilação de assuntos diversos, 
sobretudo dos advindos dos Estados Unidos. Corroborando com uma 
melhor compreensão deste fenômeno de contato com os Estados Unidos, 
apresentam-se, na sequência, algumas considerações.

No continente americano, apenas os Estados Unidos tinham órgãos 
centrais devotados à luta e à organização da classe arquitetônica até 
1914, ano em que foram idealizados os Congressos Pan-Americanos 
de Arquitetos. O Canadá, por suas ligações com a Commomwealth, 
valia-se de regras e legislações britânicas na condução de suas escolas de 
arquitetura e no seu dia-a-dia profissional. Entretanto, os Estados Unidos 
haviam desenvolvido, ainda no século XIX, uma instituição própria, a 
qual alcançava grande notoriedade naquele país, mostrando às demais 
nações americanas as vantagens daquele formato de órgão na luta pelos 
direitos profissionais. 
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O American Institute of Architects, mais conhecido pela sigla AIA, 
foi criado em 185721, em Nova York, por um grupo de 13 profissionais 
envolvidos com o setor da construção civil. Como não havia naquela 
época nenhuma escola de arquitetura oficialmente constituída nos 
Estados Unidos, os profissionais ali reunidos com o fim de “promover 
o aperfeiçoamento científico e prático da profissão” eram carpinteiros, 
pedreiros e construtores (AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS, 
[19-?]).. Esta foi a primeira iniciativa, pelo que se sabe, destinada a promover 
uma aproximação dos profissionais ligados ao mundo arquitetônico, nas 
Américas, o que atraiu grande atenção, não apenas do próprio país em 
expansão territorial naqueles anos, mas, também, de todo o continente.

A trajetória de consolidação do AIA, nome que, por sinal, veio a 
substituir a primitiva designação de New York Society of Architects, 
pode ser dividida em dois períodos. Durante mais de uma década, os 
membros fundadores se reuniram apenas em Nova York, discutindo 
textos, assistindo a palestras, confeccionando maquetes e promovendo 
interação social. Naquela época, participavam um pouco menos de trinta 
pessoas. Contudo, em 1867, os estatutos da entidade foram emendados 
de forma muito interessante. Naquele ano, foi acrescentada ao órgão 
a função de “unir fraternalmente” os arquitetos do continente norte-
americano e de “promover o desenvolvimento artístico, científico e 
prático da profissão” (AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS, 
[19-?]). Por “continente” entendeu-se, naquela ocasião, apenas a América 
do Norte, tendo havido a sugestão, inclusive, de que os “arquitetos” do 
México e do Canadá fossem convidados a participar, o que, entretanto, 
não aconteceu, especialmente depois dos incidentes com a anexação de 
territórios outrora pertencentes ao México pelos estadunidenses, o que 
rendeu antipatias recíprocas entre os dois países, desde meados do século 
XIX. Em plena época de “corrida para o Oeste”, o instituto acabou por 
entender o “continente” como formado apenas por novos territórios 
descobertos e por estados que iam se acrescentando, sucessivamente, 
à União Federal Norte-Americana. Dessa forma, houve a fundação de 
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muitos chapters (sessões) naquele ano e nos posteriores, dando origem à 
estrutura federalizada do AIA, cuja sede encontrava-se em Washington 
D.C., tal qual a do poder federal estadunidense.

Uma característica importante a ser apontada com relação ao AIA 
é o fato de que seus membros, em princípio, tinham de ser arquitetos-
práticos. Com a criação das escolas de arquitetura a partir de 186822 
e com a consequente emergência do arquiteto-intelectual, o AIA foi 
forçado a criar categorias diversas para os seus sócios, a partir dos anos 
1880.23 Isso permitiu que arquitetos nativos dos Estados Unidos, mas 
residentes em outros países, pudessem vir a se associar ao AIA, tornando-
se Honorary Corresponding Members. Dentro do cenário norte-americano, 
os arquitetos-intelectuais, ou, como denominam os norte-americanos, 
non-practitioners, eram recebidos como Honorary Members, e tinham 
atribuições profissionais restritas, principalmente porque lhes era vedada a 
atividade prática sem alteração de seu status junto à entidade (AMERICAN 
INSTITUTE OF ARCHITECTS, [19-?]). 

Segundo Jeffrey Cody, a presença de arquitetos americanos trabalhando 
fora do país, fenômeno verificado desde os oitocentos, levou este instituto 
a criar, em 1920, uma comissão interna denominada de Foreign Building 
Cooperation Standing Committee, que vigorou com força até a Grande 
Depressão, iniciada no fim dos anos 1920 (CODY, 2003, p. 59). Este 
comitê vinha efetivar os esforços de contato mantido pelo AIA com muitos 
practitioners que já trabalhavam na América Latina, considerada pelo 
instituto como uma das principais regiões do Globo, ao lado da Ásia, a 
merecerem especial atenção do setor da construção civil norte-americana. 
Cody cita, por exemplo, que em 1914 haviam quatro arquitetos ligados 
ao AIA com endereço fora dos Estados Unidos: J. Edward Campbell, na 
Cidade do México; William Cresson, em Quito; Antonio Nechodoma, 
em San Juan (Puerto Rico) e Clinton Ripley, em Honolulu (CODY, 2003, 
p. 59). Antes de 1914, era possível detectar, ainda, Alfred Zucker, em 
Buenos Aires, considerado o introdutor da tecnologia americana do steel 
frame (estrutura metálica) na Argentina (CODY, 2003, p. 59). Durante a 
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Primeira Guerra Mundial, segundo informa Jeffrey Cody, encontrava-se 
em Buenos Aires Louis N. Thomas, o qual detinha o título de Honorary 
Corresponding Member do AIA, por ali residir (CODY, 2003, p. 60). 
No Brasil, John Pollock Curtis e William Procter Preston também eram 
Honorary Corresponding Members do AIA, e residiam no Rio de Janeiro, 
onde haviam ajudado a fundar e participavam do Instituto Central de 
Arquitetos daquela cidade, em 1921 (ATIQUE, 2007). 

Algo importante para a comprovação das articulações profissionais 
tratadas neste artigo está o fato de que o AIA começou a expedir, também, 
títulos de Honorary Membership aos arquitetos ligados aos Congressos 
Pan-Americanos de Arquitetos. Em documento datado de 19 de 
novembro de 1927, o AIA ponderava que foram concedidos esses títulos 
ao arquiteto Horacio Acosta y Lara por ocasião do Primeiro Congresso 
Pan-Americano de Arquitetos, ocorrido no Uruguai, como, também, aos 
arquitetos chilenos Morales e Cortez, “em reconhecimento da crescente 
importância das relações intercontinentais, evidenciadas fortemente, 
em dimensão, escopo, e sucesso”, por meio do Terceiro Congresso Pan-
Americano de Arquitetos, transcorrido em Buenos Aires, recomendando 
ainda a expedição de certificados de membros honorários a três dos líderes 
daquele evento, a saber: Raul E. Fitte, Alberto Coni Molina e Francisco 
Squirru (UNIVERSITY ARCHIVES, LAIRD PAPERS, 1927d). 

Convém apontar, ainda, quais foram as principais conquistas alcançadas 
pelo AIA na regulamentação da profissão nos Estados Unidos para que se 
observem as semelhanças entre aquele país e as demais nações americanas 
no trato desta questão. Logo em 1866, o AIA criou um modelo de contrato 
a ser usado por todos os associados no seu relacionamento com a indústria 
da construção civil. Como informa o sítio eletrônico do instituto, este 
modelo de contrato ajudou a mostrar ao país o que “era um arquiteto e o 
que ele fazia” (AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS, [19-?]). 
O segundo importante documento elaborado pelo AIA explicitava que 
qualquer concurso visando a construção de um edifício deveria contar com 
um arquiteto no júri, além de ser aberto à participação de diplomados em 
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arquitetura e com registro do AIA apenas. O mesmo documento mostrava 
que o planejamento urbano era atividade a ser desenvolvida somente pelos 
arquitetos (AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS, [19-?]). 
Estes documentos possibilitaram a constituição de uma profissão coesa, e 
evitaram, ao longo do tempo, que papéis profissionais diversos, como de 
engenheiro e o de arquiteto, fossem confundidos, como ocorre ainda hoje 
no Brasil. Entretanto, foi necessário criar uma “licença de construtor” 
para que os formados em arquitetura pudessem vir a atuar na sociedade, 
restringindo, assim, ainda mais, a ação de construtores dentro do campo 
delimitado pelo AIA, o que redundou na criação de um grupo seleto de 
membros, facilmente identificável, no instituto. 

Nas escolas de arquitetura, a presença do AIA sempre foi notória por 
meio da atuação dos professores a ele vinculados, os quais inculcavam, 
nos alunos, a meta de pertencimento àquela organização de classe 
como fator distintivo (ATIQUE, 2007). Mesmo entre os estudantes de 
procedência estrangeira, tal propaganda surtia efeito. Dessa forma, alunos 
advindos de países como Argentina, México, Chile e Brasil reputavam ao 
AIA um elevado grau de respeito. Muitos alunos egressos das escolas de 
arquitetura norte-americanas, sobretudo da University of Pennsylvania, 
não só acabaram por se tornar membros do AIA, como foram figuras-
chave para a realização dos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos e, 
consequentemente, para o estabelecimento dos órgãos de classe em seus 
diversos países, como Squirru, já citado, comprova (ATIQUE, 2007). 

No que concerne a este artigo, deve-se dizer que não se sabe se a 
formação do grupo uruguaio visando a constituição de sua Sociedad 
Central de Arquitectos foi inspirado no AIA, mas pode-se afirmar 
que o órgão estadunidense foi consultado, diversas vezes, pelo Comité 
Permanente de los Congresos Panamericanos quando da montagem dos 
primeiros eventos desses profissionais, e que as correspondências entre os 
líderes das associações de classe já formadas no continente eram prática 
constante (ATIQUE, 2007, p. 59). 



Marco aurélio a. de Filgueiras goMes (org.)  67 

Um relatório encaminhado ao AIA pelos delegados norte-americanos 
que participaram do Segundo Congresso Pan-Americano de Arquitetos, 
ocorrido em Santiago do Chile, em 1923, mostra quais foram as detecções 
feitas pelos “olhos americanos” acerca da América Latina:

Não há dúvida de que a questão emergirá: quais são as oportunidades, 
na América do Sul, para arquitetos dos Estados Unidos? A resposta é 
uma das mais difíceis, e envolverá uma longa discussão, maior do que 
o espaço aqui permitirá. Em todo caso [...] 1. O código de ética sob 
o qual a prática da arquitetura se dá na América do Sul é totalmente 
diferente do nosso. Em muitos casos o arquiteto e o construtor são a 
mesma pessoa. [...] 2. A ética dos concursos é igualmente diferente. 
Nós encontramos um aprofundado interesse por nossos métodos.  
3. Nossos conceitos são absolutamente diferentes dos deles, o que torna 
impossível, para um norte-americano, tomar conhecimento apropriado 
dos problemas sul-americanos, até que ele fixe residência ali, não por 
uma semana ou um mês, mas tempo o suficiente para aprender a lín-
gua e apreender os ângulos mentais de abordagem deles. Aqui, nova-
mente, descortina-se o argumento sobre o intercâmbio de estudantes. 
Não resta dúvida de que há um rápido ‘desobstruir mental’ acerca 
dos ideais norte-americanos de arquitetura, assim como em outras 
coisas, os quais têm proporcionado uma maior demanda e um efetivo 
incremento da população estadunidense morando na América do Sul. 
[...] Nós acreditamos que, com o tempo, muitas associações agradáveis 
e úteis poderão ser efetivadas por arquitetos norte-americanos na 
América do Sul, e por arquitetos sul-americanos, na América do Norte. 
Consideramos isto um resultado de grande interesse para nossos jovens” 
(AIA FOREIGN RELATION COMMITTEE, FOLDER 8 apud 
CODY, 2003, p. 60).

Este relatório foi escrito pelos arquitetos William Plack e Frank 
Watson, ambos atuantes na Filadélfia, por requisição de William Faville, 
o presidente do AIA, naquela época. O relatório dos norte-americanos24 
demonstra que havia a intenção de aprofundar a presença estadunidense 
no setor da construção civil, e também no de projetos, por toda a América. 
A explicitação de diferenças de ação, por parte dos relatores, nos diversos 
países com os quais tomaram contato no Congresso, mostrou a necessidade 
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de se pensar em um sistema de educação que aproximasse as escolas de 
arquitetura do continente, de forma a dirimir as barreiras profissionais. 
Outra intenção que transparece do relatório de Plack e Watson diz 
respeito ao grande interesse no estabelecimento de concursos, sobretudo 
de concursos públicos, na América Latina, o que não era prática corrente 
naqueles anos. Como se nota, apesar de terem sido apenas dois arquitetos 
nativos dos Estados Unidos participando do evento, o crescente interesse 
acerca dos métodos construtivos norte-americanos e as soluções de arranjo 
profissionais dadas pelo AIA chamaram a atenção dos congressistas. 

Foi possível constatar, ainda, o papel de “modelo” que era atribuído 
ao AIA, pelos sul-americanos. Em carta datada de 15 de dezembro de 
1927, a comissão organizadora do Terceiro Congresso agradecia ao 
Professor Warren Powers Laird, diretor da Fine Arts School da University 
of Pennsylvania e delegado oficial daquela instituição, o envio de folhetos 
acerca daquele órgão de classe ao Comité Permanente de los Congresos 
Panamericanos. O envio de folhetos sobre a estrutura de organização do AIA 
havia sido solicitado em carta de 7 de novembro daquele ano, meses após 
o encerramento do Terceiro Congresso Pan-Americano (UNIVERSITY 
ARCHIVES, LAIRD PAPERS, 1927d). Nos Estados Unidos, Laird 
encaminhou a solicitação ao AIA, que remeteu os panfletos desejados 
a Buenos Aires (UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, 7 nov. 1927b).  
Esta correspondência deixa clara a relação constante entre os Estados 
Unidos e as demais nações americanas, neste setor profissional. Deve-se 
perceber, então, que havia uma rede formalmente constituída entre os 
arquitetos e seus órgãos por todo o hemisfério. Não só o AIA conhecia, 
arrebanhava e acompanhava os profissionais nascidos nos Estados Unidos, 
ao redor do mundo, como estimulava os latinos a irem estudar naquele 
país. Uma das explicações para isso se dava por conta da Comissão dedicada 
à Cooperação Internacional do AIA, criada nos anos 1920 para facilitar a 
difusão das técnicas, princípios e estéticas estadunidenses pelas Américas, 
ampliando as possibilidades de trabalhos profissionais dos americanos.



Marco aurélio a. de Filgueiras goMes (org.)  69 

Com relação à educação superior em arquitetura, deve-se notar que a 
presença de Warren Laird neste evento de 1927 não apenas garantiu, mais 
uma vez, a participação efetiva dos Estados Unidos da América, como 
foi revestida de interesses particulares da University of Pennsylvania. 
Laird encaminhou a todos os ex-alunos sul-americanos da Fine Arts 
School da Penn cartas informando sobre sua participação no Congresso, 
e requisitando, se fosse possível, que eles fossem encontrá-lo em Buenos 
Aires, ou nas escalas de seu vapor, no Rio de Janeiro, em Santos e em 
Montevidéu (UNIVERSITY ARCHIVES, LAIRD PAPERS, 1927d). 
Laird esperava encontrar seus antigos alunos para conhecer suas produções 
locais e, também, se inteirar das condições profissionais dessas cidades.  
No Brasil, cartas foram encaminhadas para Christiano Stockler das Neves, 
residente em São Paulo; a Edgard Pinheiro Vianna, John Pollock Curtis e 
William Procter Preston, moradores do Rio de Janeiro. Nos arquivos da 
Penn, foi possível encontrar uma carta de Christiano das Neves, em resposta 
a esta de Laird, celebrando a passagem do Diretor de sua antiga escola 
pelo Brasil. Neste documento, ele demonstrou seu interesse em conversar 
longamente com o norte-americano, em Buenos Aires, para onde também 
se dirigia para participar do III Congresso Pan-Americano de Arquitetos, 
entre 1º e 10 de julho de 1927 (UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, 21 
jun 1927c). Sabe-se que Neves se encontrou com Laird em Buenos Aires, 
onde também manteve contato com Francisco Squirru e com Renato 
Thierry, graduado em 1919. Os demais alunos residentes no Brasil se 
encontraram com Laird no Rio de Janeiro e promoveram uma excursão 
para que ele apreciasse a paisagem local (LAIRD, 1928, p. 157). 

No Congresso, Laird apresentou um paper denominado O princípio 
seletivo na educação arquitetônica: uma proposta pela University of 
Pennsylvania (UNIVERSITY ARCHIVES, LAIRD PAPERS, 1927d). 
Neste texto, Laird discorreu sobre o novo formato de ensino recém-
inaugurado na Penn, tentando mostrar como os Estados Unidos se 
adequavam às necessidades daquela década (UNIVERSITY ARCHIVES, 
LAIRD PAPERS, 1927d). Um colega seu, delegado enviado pela 
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Associate Collegiate Schools of Architecture, Professor Parker, apresentou 
dois outros artigos versando sobre concursos de arquitetura e a prática da 
construção nos Estados Unidos (LAIRD, 1928, p. 154). 

Esta mesma viagem foi registrada por Laird em um outro artigo 
produzido para a revista da University of Pennsylvania, General Magazine 
and Historical Chronicle, publicada em janeiro de 1928. Neste artigo, Our 
sister continent, Laird descreveu, no formato de uma crônica, sua “aventura 
pelas Américas”, mostrando grande admiração pela paisagem “exótica” da 
América do Sul, um continente [sic] irmão, até então desconhecido por 
ele integralmente. Neste artigo, também expôs sua surpresa pela detecção 
da falta de muitos avanços tecnológicos em termos de construção civil e 
de equipamentos domésticos, como a calefação, que o fez “sentir o pior 
frio de sua vida”, em Buenos Aires (LAIRD, 1928, p. 156). Com relação 
ao Brasil, Laird teceu comentários sobre o Rio de Janeiro, já que a cidade 
assumia “peculiar proeminência” entre as cidades sul-americanas (LAIRD, 
1928, p. 156). Segundo ele, isso ocorria “por conta de provocar na mente 
do turista tamanha força dramática pela extraordinária beleza de sua 
implantação, merecidamente famosa”, tornando-a inesquecível (LAIRD, 
1928, p. 156). 

Com a participação de Laird no Terceiro Congresso Pan-Americano 
de Arquitetos, ampliou-se uma via que veio a ser intensamente usada na 
divulgação de muitos aspectos do mundo americano. Esta conexão pôde 
ser mais enfatizada, ainda, no Congresso de 1930, ocorrido no Rio de 
Janeiro. Aproximadamente quatro meses antes do início deste evento, 
uma entrevista concedida pelo Presidente da Comissão Organizadora do 
Congresso, Nestor Egydeo de Figueiredo, ao jornal carioca A Noite, e 
traduzida para o espanhol pela Revista de Arquitectura de Buenos Aires, 
mostrou o grau de intimidade dos organizadores da reunião com os 
Estados Unidos. Disse Figueiredo na entrevista:

O Dr. Rowe, diretor da ‘União Pan-Americana’, com sede em Washington, 
tem estado em constante comunicação com nosso Comitê, e sabemos 
que o Congresso tem despertado grande interesse nos Estados Unidos. 
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Por essas comunicações e pelas do ‘American Institute of Architects’ 
teremos a certeza de que as figuras mais representativas da Arquitetura 
da Grande República do Norte estarão presentes em junho, trazendo 
para maior significação de nossas deliberações, a admirável soma de 
conhecimentos do gênio americano em urbanismo e em edificação. Nos 
informa, também, o arquiteto Kenneth M. Murchison, presidente da 
seção de Relações Exteriores daquele Instituto, que as Universidades 
americanas serão representadas por delegações de professores e alunos. 
[...] O professor John Galen Howard, veneranda figura de mestre e um 
dos arquitetos de fama mundial reconhecida, grande amigo do Brasil,25 
desenvolve nas costas do Pacífico uma intensa propaganda de nossa 
pátria e de nosso Congresso. A Universidade da Califórnia, na qual 
ele é professor, já designou sua delegação, da qual toma parte o ilustre 
professor. (FIGUEIREDO, 1930)26

 
O trecho acima mostra como havia, também no Brasil, contato do 

AIA com as mais proeminentes figuras do cenário arquitetônico do país. 
A lista de nomes de norte-americanos, citada por Nestor Figueiredo, deixa 
explícito o interesse dos Estados Unidos pelo evento, algo que, como 
nos Congressos anteriores, perpassava as salas do Pan American Union 
Building, sede da União Pan-Americana. Contudo, em 19 de junho, na 
abertura dos trabalhos do IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos, 
a delegação norte-americana parece ter sido bem menor do que esperava 
Figueiredo. A mesma era composta por três membros: Carl Ziegler, John 
Pollock Curtis e William Procter Preston – estes dois, residentes no Rio 
de Janeiro. Não havia menção a nenhuma delegação especial de nenhuma 
universidade norte-americana, nem da Penn, nem da Califórnia, como 
poderia se esperar. Tampouco havia citações à efetiva participação de 
Curtis e Preston no evento, que ficou, de fato, restrito à atuação de Ziegler 
e a uma recepção efusivamente preparada pelo Embaixador dos Estados 
Unidos no Rio de Janeiro, Mr. Morgan, aos congressistas (REVISTA DE 
ARQUITECTURA, 1930b, p. 473). 

Embora a presença americana tenha sido reduzida, ela encontrou 
importância, sobretudo na discussão acerca dos arranha-céus como 
modelo válido para todas as Américas. Presidindo a comissão de análise 
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das teses que versavam sobre o tema, Ziegler era visto como a pessoa com 
mais intimidade sobre ele, já que para muitos participantes do evento, 
os arranha-céus eram fenômenos típicos dos Estados Unidos (ATIQUE, 
2007). 

No Congresso de 1940, dois membros da delegação norte-americana 
também foram escalados para participar de dois temas intimamente 
ligados ao mundo americano: Julian Clarence Levi foi conduzido à 
presidência da Comissão de número três, encarregada de discutir os 
concursos públicos, e George Harwell Bond trabalhou como vice-
presidente na sessão que analisou os auxiliares especialistas em obras de 
arquitetura (ARQUITETURA E URBANISMO, 1940, p. 95). Ademais, 
muitos outros temas inerentes aos Estados Unidos foram tratados neste 
congresso, bem como em suas outras edições. Para maior conhecimento 
das questões discutidas tendo como referências os Estados Unidos, convém 
analisar quais foram algumas possíveis “lições americanas” avaliadas nos 
Congressos Pan-Americanos de Arquitetos.

 Algumas “lições americanas” dos  

Congressos Pan-Americanos

Algo extremamente valioso para a compreensão da história da profissão, 
e que pode ser notado nos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos, 
é a capacidade de análise, por parte de seus comitês organizadores, das 
conjunturas da época em que cada evento ocorreu, as quais estão refletidas 
na escolha das temáticas de cada reunião. Logo no Primeiro Congresso, 
puderam ser discutidos temas como “Transformação, desenvolvimento e 
embelezamento da cidade de tipo predominante na América”, “Materiais 
de construção peculiares a cada país da América – meios adequados 
para difundir o conhecimento de sua natureza e emprego em todo o 
continente”, “Casas baratas urbanas e rurais na América”, além dos que 
tratavam especificamente da questão do entendimento profissional, como 
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“Convém regulamentar o exercício da profissão de arquiteto?”; “Meios de 
se obter maior cultura artística do público para uma melhor compreensão 
da obra arquitetônica” e “Responsabilidade profissional do arquiteto”, 
dentre outros (ARQUITETURA E URBANISMO, 1940). Todas estas 
discussões já haviam ocorrido nos Estados Unidos, dentro do AIA, 
ainda no século XIX, e acabaram sendo processadas em outros órgãos 
profissionais durante o século XX. 

 Do ponto de vista da regulamentação da profissão, as conclusões 
do I Congresso Pan-Americano de Arquitetos estabeleciam noções que, 
de certa forma, passaram a ser defendidas pelos arquitetos brasileiros, 
mesmo antes da oficial regulamentação da profissão pelo governo Vargas, 
na década de 1930.27 Para tanto, é interessante cotejar as definições de 
“arquiteto”, extraídas do material que trata dessas cinco primeiras edições 
desses congressos, e notar que, muito embora a noção de arquiteto como 
“homem das artes”, típica da tradição Beaux-Arts, não tenha desaparecido 
por completo, novos entendimentos foram surgindo, acoplando-se a ela. 
As conclusões oficiais desse primeiro evento diziam que o arquiteto era “o 
profissional que possui todos os conhecimentos jurídicos e econômicos, 
necessários para projetar as obras de arquitetura e fazê-las executar sob sua 
direção” (ARQUITETURA E URBANISMO, 1940, p. 14); o arquiteto 
era, também, o profissional habilitado para outras tarefas listadas:

[...] melhorar a estética das cidades, desenvolver a cultura geral, para 
obter um critério definido nas condições de nossas vivendas que tanta 
influência têm na saúde física e moral do povo, para assegurar a beleza, 
segurança e higiene de toda a espécie de edifícios. (ARQUITETURA E 
URBANISMO, 1940, p. 14)

A noção de que a atividade do projeto era distinta daquela da construção, 
podendo, em todo caso, ser realizada pelo arquiteto, é algo muito notório 
nos Estados Unidos, sendo possível relembrar que o relatório de William 
Plack e Frank Watson, de 1923, mostrava certa surpresa de na América 
Latina isso não acontecer frequentemente.
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O segundo Congresso, entre suas determinações, fazia “votos para a 
regulamentação da profissão de arquiteto, como único meio de alcançar 
o nível que lhe corresponde como fator fundamental do melhoramento 
da vida moderna” (ARQUITETURA E URBANISMO, 1940, p. 18), 
e explicitava, também, a função que competia aos profissionais do 
continente: 

[...] estudar em todos os seus aspectos e características locais o problema 
da habitação e da edificação em geral e das casas proletárias e econômicas 
em particular, de modo a estabelecer as condições que [convinham] fixar 
para chegar ao estímulo efetivo das construções de toda a espécie nas 
cidades e povoações americanas. (ARQUITETURA E URBANISMO, 
1940, p. 18)

Estas determinações deixam clara a noção de compromisso social 
do profissional, sobretudo se for notada a discussão sobre a questão da 
habitação de interesse social, que foi discutida no evento. Um paralelo 
inevitável deve ser traçado com os debates do CIAM, que em função da 
realidade europeia de reconstrução e melhoramento das construções, de 
fato, só introduziria esse debate sobre a habitação social em um evento 
de objetivo e porte semelhante no final da década de 1920. Entretanto, 
numa espécie de paradoxo aos olhos contemporâneos, o mesmo congresso 
recomendava que o ensino nas escolas de arquitetura fosse “essencialmente 
artístico, sem prejuízo de serem desenvolvidos, convenientemente, os 
conhecimentos de ordem técnica e científica necessários para a formação 
do arquiteto” (ARQUITETURA E URBANISMO, 1940, p. 19). Mesmo 
nos Estados Unidos, esta definição era corrente. Deve-se informar que o 
curso de arquitetura da University of Pennsylvania foi reorganizado dentro 
de uma School of Fine Arts, o que, na prática, o aproximava bastante das 
escolas de Belas Artes existentes no continente todo, responsáveis pela 
formação de arquitetos. Ainda no evento de 1930, no Rio de Janeiro, o 
antigo diretor da Escola Nacional de Belas Artes, José Marianno Filho, fez 
surgir a discussão sobre a necessidade de se proibirem cursos de arquitetura 
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dentro de escolas politécnicas (REVISTA DE ARQUITECTURA, 
1930b). 

Os congressistas do evento de 1927, ocorrido em Buenos Aires, deram 
novos contornos a temas persistentes no cenário profissional daqueles 
anos. A primeira conclusão daquele congresso era intitulada “como deve 
ser definido o arquiteto da América e quais devem ser suas atividades no 
exercício profissional”, a saber: 

O Arquiteto é um artista e um técnico, que projeta e dirige suas obras 
com exclusão de toda a atividade comercial das mesmas, sendo um anseio 
do III Congresso Pan-Americano de Arquitetos que os poderes públicos 
de todos os países da América, ao ditar as respectivas regulamentações 
profissionais, dêem força a essa definição (ARQUITETURA E 
URBANISMO, 1940, p. 23). 

A resolução mostra a incorporação de certos princípios racionalistas, 
como a fusão de Arte e Técnica, que havia sido objeto de reflexão do 
arquiteto ítalo-paulista Rino Levi, em 1925, por meio de uma carta 
publicada no jornal O Estado de São Paulo, em 25 de outubro de 1925 
(ANELLI; KON; GUERRA, 2001). Mas ela mostra, também, que ainda 
nos anos finais da década de 1920, muitos países não possuíam legislações 
sobre a regulamentação das profissões. Dessa forma, as principais 
resoluções desse Terceiro Congresso refletem uma retomada de noções 
já debatidas nos eventos anteriores, como a que procura uniformizar o 
ensino da arquitetura em todas as escolas do continente, possibilitando 
um intercâmbio de profissionais pelos diversos países, e, sobretudo, aquela 
que procura o entendimento sobre o urbanismo e suas relações com a 
arquitetura.

Nesse quesito, é interessante observar que o evento recomendava aos 
arquitetos “manter em seu estudo e em seu desenvolvimento” um contato 
direto com o urbanismo, “ciência intimamente ligada com a arquitetura”, 
entendida como a responsável por limitar a densidade exagerada das 
edificações sobre as vias tradicionais das cidades americanas, bem como 
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a confecção de planos reguladores ou de extensão para cada povoação da 
América (ARQUITETURA E URBANISMO, 1940, p. 23). A neces sidade 
de junção do urbanismo, “ciência” em construção naquele momento, 
com a arquitetura, se, por um lado, frustra a ideia de americanização 
nesta área, já que nos Estados Unidos as profissões de architect, urban 
planner e landscape architect já eram carreiras separadas, desde o começo 
dos anos 1920, por outro, mostra que o urbanismo em implantação nas 
Américas Central e do Sul tinha de buscar as contribuições dos colegas 
estadunidenses, sobretudo por meio do zoning (FELDMAN, 2005; 
SOMEKH, 1997).

O quarto Congresso Pan-Americano de Arquitetos introduziu, com 
grande força, a discussão sobre as “expressões nacionais da arte” e sobre as 
formas de alcançar sua difusão em cada país do continente. Dessa forma, 
fica clara a noção de que o arquiteto era o profissional dotado de capacidade 
de composição arquitetônica, completada por “conhecimentos históricos, 
técnicos e científicos” (ARQUITETURA E URBANISMO, 1940, p. 27). 
Todavia, tal noção foi ampliada, na medida em que ficou explicitada, 
dentre as determinações do congresso, que ocorresse a “creação de cadeiras 
ou cursos de urbanismo nas escolas superiores de arquitetura assim como 
o ensino especialisado da Arquitetura Paisagista”, sendo explicitado, ainda, 
que “o Urbanismo, por sua importancia, constitúa tema obrigatorio dos 
futuros congressos” (ARQUITETURA E URBANISMO, 1940, p. 9), 
recomendação que foi seguida quando da montagem do V Congresso, 
em 1940. A definição de uma área específica de arquitetura paisagista 
mostra de que forma os organizadores dos congressos viam a estruturação 
da carreira do arquiteto, nos Estados Unidos. Arquiteto-paisagista seria 
o título dado ao arquiteto que completasse sua formação em arquitetura 
com lições aprofundadas nesta área. Assim como nos Estados Unidos, ele 
estaria apto a trabalhar apenas com esta área.

A quinta edição dos Pan-Americanos de Arquitetura dedicou grande 
parte de suas discussões à questão do crescimento das cidades e da resolução 
dos déficits habitacionais. Para tanto, o congresso recomendou a criação 
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de uma Conferência Pan-Americana de Urbanismo, sob os auspícios do 
Comitê Permanente dos Congressos Pan-Americano de Arquitetos. Essa 
conferência teria a função de apresentar soluções, já debatidas nos Institutos 
Oficiais Autônomos de Urbanismo e Urbanística de cada país, visando 
“levar a cabo uma ação coordenada de investigações, ensino e divulgação 
dos problemas urbanos e rurais” (ARQUITETURA E URBANISMO, 
1940, p. 31). 

Vê-se, então, que houve um crescente amadurecimento no pensa-
mento sobre as atribuições profissionais do arquiteto, somando à tra-
dicional concepção de homem das artes, noções de ciência, técnica e 
planejamentos habitacional e regional, muito em função do englobar 
do urbanismo ao métier já consagrado. Mas outro fator que possibilitou 
mudanças no entendimento da própria profissão do arquiteto foi a luta 
pela regulamentação profissional durante as cinco edições em análise.

De conclusões genéricas ocorridas no primeiro encontro, em 1920, 
como a que cobrava dos governos nacionais “a necessidade de definir 
a responsabilidade legal do arquiteto, a exemplo do que ocorre com as 
demais profissões cujo exercício é fiscalizado por lei” (ARQUITETURA 
E URBANISMO, 1940, p. 15), chegou-se, em 1940, a recomendações 
mais precisas sobre os comportamentos esperados de júris em concursos 
públicos e privados, bem como a questões específicas, como a dos honorários 
cabíveis a cada categoria trabalhista envolvida numa obra. O que fica claro 
é que esta premissa era um desdobramento dos postulados das edições 
anteriores, como a de 1930, que propugnava “com relação à propriedade 
artística”, que os poderes públicos sancionassem leis, ou reformassem 
as existentes “no desejo de garantir os direitos de autores nas obras de 
arquitetura”, estabelecendo especificações mais claras, já que “os codigos 
convencionais e opiniões juridicas só tratam do assunto de um modo 
geral, incluindo-a entre as demais artes e a literatura” (ARQUITETURA 
E URBANISMO, 1940, p. 29). Os modelos das associações profissionais 
já existentes em diversos países, nessa época, como o brasileiro, com a 
Sociedade Central de Arquitetos; o norte-americano, com o AIA; e o 
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uruguaio, com a Sociedad Central de Arquitectos del Uruguay, parecem 
ter sido as principais matrizes para tal resolução, como os documentos 
citados mostram. 

Ainda em 1930, no Rio de Janeiro, durante a quarta edição desses 
congressos, houve um debate acirrado acerca da pertinência dos arranha-
céus28 como forma e estética nas cidades americanas (REVISTA DE 
ARQUITECTURA, 1930b, p. 496). Dentre inúmeras polêmicas que o 
tema suscitava, compareceu uma solução que acabou sendo incorporada às 
resoluções acerca da Solução econômica do problema residencial29 a saber:

[...] que se recomende um estudo que permita a edificação coope-
rativista, ou seja, a divisão das casas por pisos e apartamentos e, sua 
venda fracionada, como uma das fórmas para resolver o problema 
residencial urbano, para operarios e empregados. (ARQUITETURA E 
URBANISMO, 1940, p. 82)

O que se propunha era a adoção da habitação coletiva como forma de 
minimização de encargos econômicos, como também de área urbana na 
construção das habitações de caráter social. Isso soava enfaticamente nas 
recomendações do congresso anterior, de Buenos Aires, que explicitava 
o desejo de que se criassem casas individuais ou coletivas, e além, que se 
vendessem habitações a chefes de família vinculados ao Estado. Como 
explicitam Nabil Bonduki e Flávia Brito do Nascimento, os casos de 
conjuntos habitacionais de grandes proporções, no Brasil, foram poucos, 
mesmo dentre os produzidos pelos IAPs, já que a opção governamental 
recaiu sobre a casa isolada nos lotes das periferias, financiada ao 
trabalhador, ao lado, ainda, da autoconstrução (BONDUKI, 1999,  
p. 303; NASCIMENTO, 2004, p. 77). Nesse quesito, pode-se perceber 
a afinação de atitudes da política do período Vargas com as discussões 
dos dois últimos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos e a crescente 
penetração da estética e do planejamento urbano segundo os gostos 
americano e europeu.
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O V Congresso Pan-Americano de Arquitetos, realizado em 1940, 
concluiu a favor de um Prêmio América, a ser regulado pela União Pan-
Americana de Washington, com o fim de permitir o intercâmbio de recém-
formados visando estudos de levantamento e prática da restauração de 
monumentos de interesse do continente, o que permitiria a constituição 
de o que os arquitetos ali reunidos pensavam como História da América 
(ARQUITETURA E URBANISMO, 1940, p. 34). 

Estas conclusões são a síntese de um momento em que se procuravam 
atitudes mais maduras no enfrentamento da profissão do arquiteto. Elas 
são fruto de sua época, marcada, nas Américas, pela perda das ilusões 
formais e conservadoras dos Planos de Melhoramentos do começo do 
século, em função da beligerância europeia na Segunda Guerra, e de 
um de seus maiores efeitos: a presença maciça de técnicos, referências e 
estéticas estadunidenses. 

Em todo caso, convém ver que enquanto a Guerra grassava na Europa, 
e enquanto nenhum país do continente ainda tinha aderido oficialmente 
ao combate, os arquitetos expressavam seu apreço pela profissão, como 
mostram essas palavras do arquiteto brasileiro Wladimir Alves de 
Souza, proferidas numa recepção ocorrida no Uruguai, por ocasião do 
encerramento do IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos:

E aqui estamos pefeitamente integrados na grande família americana, 
neste generoso continente, remanso da civilisação, todo sol, amor 
e paz laboriosa, ao passo que outras terras se devoram a si proprias 
no entrechoque das civilisaçoes. Enquanto os laranjais florecem 
nupcialmente na California, enchendo a atmosféra com seu perfume 
fresco, enquanto os cafesais recebem nas asas da brisa, um pouco do 
murmurio dos trigais argentinos, enquanto o condor paira espectralmente 
sobre o azul da cordilheira e os rebanhos pisam as ferteis planícies 
do Uruguai, enquanto de todos os países da América se levantam os 
canticos da paz e do trabalho, os homens dos velhos paises que nos 
fizeram nascer e daqueles que alimentaram a nossa incipiente cultura, 
cobrem suas cabeças com as cinzas do luto. Experimentamos, pois, um 
orgulho justificado, ao contemplarmos a obra americana, e sentimo-
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nos estreitamente ligados a ela, nós os construtores de cidades, sabendo 
que a civilisação do nosso tempo ficará espelhada na nossa produção, 
reflexo que é, a arquitetura, das necessidades do agrupamento humano. 
(ARQUITETURA E URBANISMO, 1940, p. 94)

Este discurso revela, ao lado de tudo o que se mostrou ao longo deste 
artigo, que os profissionais do espaço, sobretudo por meio dos Congressos 
Pan-Americanos de Arquitetos, se articularam visando a constituição de 
uma profissão que não apenas resolvesse os problemas de seus próprios 
países, mas que permitisse a criação de um entendimento continental do 
saber e fazer do arquiteto e urbanista. 

Notas

1 As Conferências Pan-Americanas – também chamadas de Conferências Americanas 
– são vistas, pela historiografia, como continuidades do Congresso Continental 
convocado por Simon Bolívar em 1826. Mas, de fato, a Primeira Conferência seria 
convocada pelos Estados Unidos, visando aumentar suas relações comerciais com 
os demais países americanos, apenas em 1889, em Washington DC. A Segunda 
Conferência Pan-Americana ocorreu em 1901, no México; a Terceira, em 1906, 
no Rio de Janeiro; a Quarta, em Buenos Aires, em 1910; a Quinta, em Santiago do 
Chile, em 1923; a Sexta, em Havana, em 1928; e a Sétima, em 1933, em Montevidéu. 
Depois desta data, elas assumem outras características e passam a ser designadas até 
por outros nomes, até meados da década de 1950 (BAGGIO, 2001, p. 4). 

2 James Monroe foi o quinto presidente dos Estados Unidos, com mandato transcorrido 
entre 1817-1825. Em 1823, durante seu discurso de fim de ano, declarou não aceitar 
qualquer interferência europeia no Continente, nem a título de reconquista de 
antigas possessões, muito menos para novas colonizações. Esta declaração assumiu o 
nome de Doutrina Monroe. James Monroe faleceu em 1831. Participou da compra 
da Louisiania, em 1819, e da anexação da Flórida, anos mais tarde. 

3 Elihu Root foi Secretário da Guerra dos Estados Unidos, entre 1899 e 1904, nos 
governos de William McKinley e de Theodore Roosevelt. Ele executou, naquele 
momento, uma reforma completa do Exército Norte-Americano, e tornou-se 
figura central depois da Guerra contra a Espanha, em 1898. No mesmo período, 
tornou-se encarregado de traçar estratégias para a anexação de Cuba; escreveu a 
carta de governo das Filipinas e alicerçou o comércio sem tarifas alfandegárias 
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entre os Estados Unidos e Porto Rico. Em 1905, Roosevelt o nomeou Secretário 
de Estado dos Estados Unidos. Em 1906, esteve no Brasil, visitando São Paulo e, 
especialmente, para participar da Terceira Conferência Pan-Americana, no Rio de 
Janeiro. Em 1912, recebeu um prêmio Nobel por seu trabalho como articulador 
internacional. Faleceu nos Estados Unidos, em 7 de fevereiro de 1937. Disponível 
em: <www.wn.wikipedia.org/wiki/Elihu_Root>. Acesso em: 20 mar. 2007.

4 Conforme especificado pela Cláusula 1ª do Aviso nº 148 de 3 de julho de 1903, 
“Na construção do Pavilhão se terá em vista aproveitar toda a estrutura, de modo 
a poder-se reconstruí-lo nesta capital”. Disponível em: <www.fotonadia.art.br/
monroe.htm>. Acesso em: 20 mar. 2007.

5  A expressão “profissionais do espaço” foi cunhada visando abarcar os profissionais 
que atuaram sobre os espaços urbanos e domésticos durante o período pesquisado 
(1876-1945). Como a regulamentação da profissão viria a acontecer, no Brasil, 
nos anos 1930, era possível encontrar agrônomos atuando como arquitetos; 
engenheiros navais como engenheiros civis etc. Além disso, deve-se creditar a 
médicos, engenheiros e assistentes sociais papel importante na formulação do 
espaço edificado entre fins do século XIX e as primeiras décadas do século XX. No 
escopo deste artigo, obviamente, espaço é entendido como o meio que sofre ação 
direta do homem. Até a década de 1950, o espaço sideral não havia sido alcançado 
e, portanto, fica fora dessa definição aqui empregada. 

6 Uma das primeiras tentativas de definição do que seria a América partiu do 
arquiteto norte-americano Thomas Jefferson, com a cunhagem do termo 
“Hemisfério Ocidental”, no qual exprimia existir uma unidade nos habitantes do 
continente. Esta “unidade dos povos americanos era devida à similaridade de seus 
‘modos de existência’, que os distanciavam do resto do mundo (isto é, da Europa)” 
(SANTOS, L., 2004). O que causa estranheza nessa definição de Thomas Jefferson 
é que os Estados Unidos, apesar de usarem a mesma expressão para designar o 
conjunto das Américas até hoje, não conseguiram incorporar, definitivamente, as 
outras nações de origem ibérica como iguais a si, apontando-as, de certa forma, 
como suas dependentes. Prova maior disto foi a formulação da Doutrina Monroe, 
pelos Estados Unidos, em 1823, imbuída de nítido caráter antieuropeu, mas, 
também, de demonstração de superioridade em relação às demais nações e colônias 
do continente, que ficaram, então, tuteladas por aquele país em formação.

7 Essas reuniões foram: Congresso do Panamá (1826), Congresso de Lima (1847-
1848), Congressos de Santiago e de Washington (ambos em 1856), II Congresso 
de Lima (1864-1865) e Conferência de Washington (1899-1890).

8 Entretanto, o Manifesto Republicano, de 1870, demonstrava pensamento diver-
gente não apenas em relação ao regime de governo, como também do papel que 
o Brasil deveria ter em relação ao restante do continente que ocupava: “Somos 
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da América e queremos ser americanos. / A nossa forma de governo é, em sua 
essência e em sua prática, antinômica e hostil ao direito e aos interesses dos 
Estados americanos. / A permanência dessa forma tem de ser forçosamente, além 
da origemde opressão no interior, a fonte perpétua da hostilidade e das guerras 
que nos rodeiam. Perante a Europa passamos por ser a democracia monárquica 
que não inspira simpatia nem provoca adesão. Perante a América passamos por ser 
uma democracia monarquizada, aonde o instinto e a força do povo não podem 
preponderar ante o arbítrio e a onipotência do soberano. / Em tais condições pode 
o Brasil considerar-se um país isolado, não só no seio da América, mas no seio do 
mundo” (MANIFESTO..., 1870). Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Manifesto_Republicano>. Acesso em: 15 jul. 2005. 

9  Manuel de Oliveira Lima nasceu na capital de Pernambuco em 25 de novembro 
de 1867. Era filho de Luís de Oliveira Lima e de Maria Benedita de Oliveira Lima. 
Entrou no serviço diplomático brasileiro em 1890 como Adido à Legação em 
Lisboa e, no ano seguinte, foi promovido a Secretário. Mais tarde, desenvolveu suas 
atividades diplomáticas em Berlim, e, em 1896, foi transferido para Washington, 
na qualidade de Primeiro Secretário. De Washington passou mais tarde para 
Londres, onde conviveu durante algum tempo com Joaquim Nabuco, Eduardo 
Prado, Graça Aranha e José Carlos Rodrigues. Na década de 1910, fixou residência 
em Washington, onde passou a colaborar com a Universidade Católica daquela 
capital. Oliveira Lima faleceu nessa mesma cidade, em 24 de março de 1928 
(LIMA, 1980; www.biblio.com.br/conteudo/biografias/oliveiralima.htm. Acesso 
em 21 de março de 2007).

10 O Corolário Roosevelt, enviado ao Congresso dos Estados Unidos pelo então 
presidente da nação, Theodor Roosevelt (1859-1919), pode ser entendido 
como um documento complementar à doutrina Monroe, como seu corolário. 
No documento, o presidente declarava que os Estados Unidos não aceitariam 
demonstrações de força nas suas áreas de interesse, ainda que os motivos fossem 
aceitáveis, como o de executar dívidas em atraso das nações continentais junto a 
credores europeus. O mesmo texto informava que se algum país da América ferisse 
interesses – e, diga-se de passagem, principalmente os interesses norte-americanos, 
fossem eles explícitos ou velados – o governo estadunidense usaria a marinha para 
recuperar a ordem. Essa política anunciada no Corolário Roosevelt ficou conhecida 
como Big Stick. Mais informações podem ser obtidas em BUENO, 2003.

11 Joaquim Nabuco era filho de José Tomás Nabuco de Araújo, senador do Império, 
e de Ana Benigna de Sá Barreto. Nascido em Recife, em 19 de agosto de 1849, 
estudou em Recife, depois em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Entrou para a 
Academia de Direito de São Paulo em 1866 e concluiu o curso na Faculdade de 
Direito de Recife, em 1870. Em 1876, foi aos Estados Unidos estudar, fixando-
se em Nova York. Em 1880, fez-se deputado pelo Recife. Na década de 1880, 
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abraçou a causa abolicionista. Foi ferrenho monarquista até 1900, alinhando-se 
ao lado dos interesses britânicos por muitas vezes. Em 1900, tornou-se diplomata 
e funcionário da República, modificando suas concepções acerca desse regime 
político. Em 1905, tornou-se o primeiro Embaixador do Brasil em Washington, 
passando a cultivar grande interesse pelos assuntos norte-americanos. Em 1910, 
faleceu em Washington (GOUVÊA, 1989). Disponível em: <http://www.fundaj.
gov.br/docs/nabuco/jn.html>. Acesso em: 21 mar. 2007.

12 Os discursos de Joaquim Nabuco foram sistematizados numa publicação organizada 
pela Fundação pernambucana que leva o seu nome, a partir do trabalho de Carlos 
Daghlian (1988). Os discursos que proferiu sobre a temática pan-americanista 
foram na Academia Americana de Ciências Políticas e Sociais, na Pennsylvania, 
em 1906, em um clube de Nova York, em 1907, numa assembleia popular em 
Washington, em 1908, na Universidade de Chicago, em 1908, e no Jantar do 
Bureau Internacional das Repúblicas Americanas, também em Washington, em 
1909 (DAGHLIAN, 1988, p. 26-27). 

13  Como aponta Villafañe dos Santos, é com a publicação do poema Las dos Américas, 
da lavra do colombiano Torres Caicedo, radicado em Paris, que a expressão América 
Latina foi empregada como forma de expressar a maioria dos países do continente 
americano, recuperando o conceito lançado, em 1836, por Michel Chevalier.  
Em 1865, Caicedo publicou um outro livro, de título Unión latinoamericana, em 
que apresentou seu projeto de “organizar um movimento contrário à política Pan-
Americana dos Estados Unidos” (BRUIT, 2004, p. 3). A expressão América Latina 
foi compartilhada, ainda, pelo argentino, também residente em Paris, Carlos 
Calvo, em obra de cunho jurídico com mais de vinte volumes. A importância 
desses debates, segundo Héctor Bruit, se dava por conta da necessidade de se 
quebrar a pecha negativa que sempre esteve atrelada à latinidade.

14 Eduardo Paulo da Silva Prado nasceu em São Paulo, em 27 de fevereiro de 1860. 
Era filho de Martinho Prado e de Veridiana Valéria da Silva Prado, membros de 
uma das mais influentes famílias da Província de São Paulo, tanto em termos 
econômicos quanto políticos. Eduardo Prado formou-se pela Faculdade de Direito 
de São Paulo, no começo da década de 1880. Desempenhou a função de jornalista 
no Correio Paulistano e publicou, também, alguns livros. Foi adido da legação 
brasileira em Londres, onde manteve contato com personalidades ilustres de seu 
tempo, como Eça de Queiróz, que muitos autores julgam ter baseado em Prado o 
Jacyntho, do romance As cidades e as serras. Prado escreveu A Ilusão Americana em 
1893, combatendo a aproximação com os Estados Unidos. Exilou-se em Londres 
em função de perseguições comandadas pela polícia a pedido de Floriano Peixoto. 
O teor monarquista e antirepublicano foi sua marca registrada, o que o afastava, 
inclusive, de muitos de seus irmãos de sangue. De volta ao Brasil, faleceu em São 
Paulo, em 30 de agosto de 1901, aos 41 anos de vida (PRADO, 2001: VII-VIII). 
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Sobre os meandros da vida política nacional, a partir das trajetórias dos Prados, 
convém analisar o importante livro de Darrell E. Levi, de nome The Prados of São 
Paulo, Brazil: an elite family and social change, 1840-1930, editado pela University 
of Georgia Press, 1987. 

15  Deve-se informar que não apenas entre os arquitetos essa noção se fez presente 
por meio da realização de Congressos Pan-Americanos. Profissionais das áreas de 
Assistência Social, Medicina, Higiene, Engenharia, sem falar das competições 
esportivas, se reuniram diversas vezes ao longo do século XX, pondo, em diálogo, 
as Américas.

16 São poucos os livros de arquitetura e de urbanismo que tratam dos Congressos 
Pan-Americanos de Arquitetos. Um dos autores que se deteve, ainda que 
brevemente, nas contribuições dessas reuniões, foi Paulo Santos, em Quatro séculos 
de arquitetura, relatando apenas alguns acontecimentos e algumas consequências 
do Congresso de 1930, ocorrido no Brasil (SANTOS, P., 1981). Hugo Segawa, em 
Arquiteturas no Brasil: 1900-1990, também não se deteve na análise das repercussões 
dos Congressos Pan-Americanos, indicando, apenas, a participação de algumas 
personagens, como o engenheiro Flávio de Carvalho, na edição de 1930 (SEGAWA, 
1999). Na obra de Yves Bruand, Arquitetura contemporânea no Brasil, por sua vez, 
sequer são encontradas referências a esses eventos (BRUAND, 1991). Candido 
Malta Campos Neto, no livro Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em 
São Paulo, de 2002, trata da participação de alguns profissionais brasileiros nos 
congressos, mas não se detém mais do que o necessário à sua narrativa, na análise da 
contribuição desses eventos para a arquitetura e o urbanismo no Brasil (CAMPOS 
NETO, 2003). No âmbito acadêmico, pode-se citar a dissertação de mestrado 
da arquiteta Ana Lúcia Cerávolo, defendida no Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP), como uma breve 
contribuição à relevância de tais eventos, ao abordar a trajetória do arquiteto Paulo 
de Camargo e Almeida e sua participação no Congresso Pan-Americano de 1940 
(CERÁVOLO, 2000). Além desta, recentemente Marco Aurélio A. de Filgueiras 
Gomes e José Carlos Huapaya Espinoza publicaram o artigo Olhares cruzados: 
visões do urbanismo moderno na América do Sul (1930-1960), apresentado no 
XI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, realizado em Recife, em 
2008. A primeira tentativa de análise do escopo dos Congressos Pan-Americanos 
de Arquitetos saiu da pena de Margareth da Silva Pereira, professora do Programa 
da Pós-Graduação em Urbanismo (PROURB) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. A pesquisadora abordou a questão no desenvolvimento de uma pesquisa 
intitulada A americanização da América: a ideologia pan-americanista e o seu 
impacto na forma urbana do Rio e de São Paulo, 1900/1960, encerrada em 2001, 
a qual gerou o artigo O pan-americanismo e seu impacto na institucionalização 
do urbanismo no Brasil: 1920-1945, apresentado no IV Seminário de História 
da Cidade e do Urbanismo, em 1998, Rio de Janeiro. No âmbito latino-
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americano, não foram encontradas muitas obras que tratem desse assunto, 
sendo, talvez, exceções, o artigo de Alberto Gurovich, denominado Conflictos 
e negociaciones: la planificacion urbana em el desarollo del Gran Santiago, 
publicado na Revista Urbanismo, versão eletrônica mantida pelo Departamento de 
Urbanismo da Universidad del Chile. Em 2007, Ramón Gutierrez, Jorge Tartarini 
e Rubens Stagno trouxeram à cena uma publicação que serve de memória para 
todas as edições dos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos do século XX.  
A publicação, intitulada Congresos Panamericanos de Arquitectos, 1920-2000, foi 
publicada pelo Centro de Documentacion de Arte y Arquitectura Latinoamericana 
(CEDODAL) por encomenda da Federação Pan-Americana das Associações de 
Arquitetos (FPAA). Contudo, analiticamente, a referida obra pouco avança sobre 
o que é possível encontrar nas revistas de arquitetura publicadas no período de 
realização desses congressos, como a revista Architectura e Construções e a Revista de 
Engenharia do Mackenzie, de São Paulo; as revistas cariocas Architectura no Brasil 
e Arquitetura e Urbanismo, e a argentina Revista de Arquitectura, publicada pela 
Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, as quais permitiram a obtenção 
de fontes documentais valiosas ao estudo dessas iniciativas. Junto delas, devem 
ser acrescentadas as fontes primárias encontradas na University of Pennsylvania, 
nos Estados Unidos. É possível encontrar interpretações mais detidas e profundas 
em dois outros artigos publicados pelo autor. Um deles se chama Profissão, estilo 
e causa: um olhar sobre os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos, contido 
nos Anais do 7º Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, ocorrido em 
Niterói, em 2004; e Os debates sobre habitação nos Congressos Pan-Americanos 
de Arquitetos, apresentado e publicado nos Anais do XI Encontro Nacional da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Urbanismo Regional (ANPUR), 
ocorrido em Salvador, em 2005. 

17 Essa representação foi possível por causa do Commonwealth, que igualou as 
atribuições profissionais dos arquitetos da Grã-Bretanha aos do Canadá.

18 O Brasil teve seu Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 
constituído apenas em 1937, muito embora outras iniciativas locais já existissem 
desde a década de 1920 (RODRIGUES, 2000, p. 13).

19 Em um artigo de 1928, um professor norte-americano, em regresso aos Estados 
Unidos, escreveu que havia grande possibilidade do 5º Congresso Pan-Americano 
de Arquitetos acontecer naquele país, “confirmando o verdadeiro caráter daqueles 
eventos” (LAIRD, 1928, p. 152).

20 A sugestão de Cuba como sede do evento partiu de Francisco Prestes Maia, na 
Assembleia de Encerramento do IV Congresso, no Rio de Janeiro (REVISTA DE 
ARQUITECTURA, 1930b, n.116, p. 501).

21 Alguns autores, como Cody (2003) e Noble (1979), consideram 1867 como a data 
oficial de fundação do AIA.
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22 Em 1868, se criou o Massachusetts Institute of Technology. Anos depois, surgiram 
os cursos de Cornell, em 1871, da University of Illinois, em 1873, da University 
of Pennsylvania, em 1874, e da Columbia University, em 1881.

23 O surgimento das academias devotadas à educação formal de arquitetos, 
entretanto, parece ter sido, de certa forma, uma derrota sofrida pelo órgão, já 
que o AIA almejava a constituição, sob seus auspícios, de uma Escola Central 
de Arquitetura, aos moldes da Ecole des Beaux-Arts de Paris. Em certo sentido, 
contudo, as discussões processadas dentro do AIA sobre os modelos de educação 
a serem aplicadas na formação do arquiteto americano foram incorporadas por 
Robert Ware, o fundador do Massachusetts Institute of Technology e membro 
ativo do AIA (AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS, [19-?]).

24 De fato, a menor delegação a participar daquele evento era a norte-americana, 
oficialmente formada por Watson e Plack como delegados do AIA, e por Francisco 
Squirru, argentino formado pela Penn, em 1915, e delegado constituído por aquela 
casa para o evento, tal qual acontecera em 1920, no I Congresso (UNIVERSITY 
ARCHIVES, LAIRD PAPERS, 1928d). O evento contou, no total, com 65 
arquitetos de vários países. Deve-se apontar a não-participação do Brasil causada por 
trâmites burocráticos entre a Embaixada do Chile, que remeteu as convocatórias ao 
Instituto de Engenharia no Rio de Janeiro, impedindo a organização da delegação 
brasileira em tempo hábil. 

25 John Galen Howard (1864-1931) foi dono de um importante escritório de 
Arquitetura em San Francisco, desde o último quartel do século XIX, onde se 
empregou a primeira mulher americana a se formar em arquitetura na Europa, Julia 
Morgan. Praticante de uma arquitetura recuperadora de elementos latinos, visitou 
o Brasil algumas vezes, e parece ter mantido relação íntima com alguns arquitetos 
locais, em um intercâmbio de ideias que ainda está por ser mais bem explorado. Foi 
o arquiteto que concebeu o Campus de Berkley da University of California, ao lado 
de Morgan. Nesta universidade, foi o fundador e diretor da School of Architecture 
at the University of California por anos (WOODBRIDGE, 2002). 

26 Também publicado em Revista de Arquitectura, publicada pela Sociedad Central de 
Arquitectos de Buenos Aires, 1930, n.112, p. 320 – abril.

27 Merece destaque o fato de que o Brasil talvez tenha colaborado neste quesito, uma 
vez que, desde 1911, existiam agremiações de Engenheiros e Arquitetos, como a 
de São Paulo, fundada em 1911 (FICHER, 2005, p. 100). 

28 Nesse período, qualquer edifício notadamente vertical em meio a paisagem de uma 
cidade, era denominado arranha-céu, independente do número de pavimentos 
(ATIQUE, 2004, p. 112).

29 A sessão de trabalho sobre esse tema foi composta da seguinte maneira, segundo 
artigo da Revista de Arquitectura, de Buenos Aires: “Presidente: Arq. Pasman, 
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argentino.Vicepresidente: Giurua, uruguayo. Secretario: Gouvêa Freire, brasileño” 
(REVISTA DE ARQUITETCTURA, 1930, p. 475). 
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