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RESUMO

DEDECCA, Paula Gorenstein.  Arquitetura e engajamento: o IAB, o debate profis-
sional e suas arenas transnacionais (1920-1970). 2018. Tese (Doutorado) – Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

Essa tese tem como objeto de estudo a história do Instituto de Arquitetos do Brasil 
entre 1920 e 1970, buscando compreender o lugar que a entidade ocupou no meio 
profissional brasileiro e as redes institucionais de diálogo que teceu em âmbito 
nacional e internacional ao longo do período. Com isso, pretende discutir seu 
papel para a construção coletiva de uma nova sociabilidade profissional, para o 
estabelecimento de laços efetivos de troca e para a elaboração, afirmação e difusão 
de ideários e práticas arquitetônicas e urbanísticas. A narrativa foi organizada em 
três capítulos, sobrepostos em seu recorte cronológico, que buscam pensar essas 
tramas institucionais costuradas pelo IAB em seus distintos alcances: nacional, 
americano e global, respectivamente.

Palavras-chave: Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Federação Pan-americana 
de Associações de Arquitetos (FPAA), União Internacional dos Arquitetos (UIA), 
Congressos Brasileiros de Arquitetos, Congressos Panamericanos de Arquitetos.



RESUMEN

DEDECCA, Paula Gorenstein. Arquitectura y compromiso: el Instituto de Ar-
quitectos de Brasil, el debate profesional y sus arenas transnacionales (1920-1970). 
2018. Tesis (Doctorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2018.

Esta tesis tiene como objeto de estudio la historia del Instituto de Arquitectos de 
Brasil entre 1920 y 1970, buscando comprender el lugar que la entidad ocupó en 
el medio profesional brasileño y las redes institucionales de diálogo que tejió a 
nivel nacional e internacional a lo largo del período. Se pretende discutir el papel 
de la entidad para la construcción colectiva de una nueva sociabilidad profesio-
nal, para el establecimiento de lazos efectivos de cambio y para la elaboración, 
afirmación y difusión de idearios y prácticas arquitectónicas y urbanísticas. La 
narrativa fue organizada en tres capítulos, superpuestos en su recorte cronoló-
gico, que buscan pensar esas tramas institucionales construidas por el IAB en 
sus distintos alcances: nacional, americano y global, respectivamente.

Palabras-clave: Instituto de Arquitectos de Brasil (IAB); Federación Paname-
ricana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA); Unión Internacional de Arqui-
tectos (UIA); Congresos Brasileños de Arquitectos; Congresos Panamericanos 
de Arquitectos.



ABSTRACT

DEDECCA, Paula Gorenstein. Architecture and social engagement: the Insti-
tute of Architects of Brazil, the professional debate and its transnational arenas 
(1920-1970). 2018. Thesis (Ph.D Degree) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

This thesis aims to study the history of the Institute of Architects of Brazil be-
tween 1920 and 1970, trying to understand the place that the entity occupied in 
the Brazilian professional circles and the institutional networks of dialogue that 
developed at national and international level throughout the period. It intends 
to discuss the Institute’s role for the collective construction of a new professional 
network, for the establishment of effective communication ties and for the crea-
tion, assertion and diffusion of architectonic and urbanistic ideas and practices. 
The narrative was organized in three chapters with a common chronological 
boundary, striving to analyze these networks built by the IAB in their different 
scopes: national, American and global, respectively.

Key-words: Institute of Architects of Brazil (IAB); Pan-American Federation 
of Associations of Architects (FPAA); International Union of Architects (UIA); 
Brazilian Congresses of Architects; Pan American Congresses of Architects.
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O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) irá comemorar em poucos anos o seu 
primeiro centenário. Apesar dessa longevidade e de sua abrangência territorial, 
presente atualmente em quase todos os estados da federação, pouco conheci-
mento temos produzido academicamente sobre sua história. De seus anos de 
fundação para cá, muito mudou: na definição da profissão e nas condições de 
sua atuação, nas problemáticas e práticas disciplinares, no campo profissional 
e na sua relação com o meio social. O lugar ocupado pelo IAB tampouco é o 
mesmo. Desde a criação dos sindicatos nos anos de 1970, mas, sobretudo, com 
a fundação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em 2010, a instituição 
se deparou com a urgência de repensar o seu papel e de se reposicionar nesse 
novo sistema de organização profissional. Algo que dificilmente conseguirá 
fazer sem avaliar historicamente sua trajetória.

Essa pretende ser uma das contribuições dessa tese, que tem como ob-
jeto de estudo a história do IAB entre 1920 e 1970, buscando compreender o 
lugar que ocupou no meio profissional brasileiro e as redes institucionais de 
diálogo que teceu em âmbito nacional e internacional ao longo do período. O 
interesse pela instituição surgiu quando, durante o desenvolvimento de meu 
mestrado, percebi a inexistência de uma história institucional do organismo. 
Ao longo daquele estudo – dedicado ao meio arquitetônico paulista entre 1945 
e 1965, a partir de suas redes de sociabilidade, espaços de profissionalização e 
movimentações críticas1 – me deparei com frequentes menções à entidade, mas 
percebi que tinha apenas uma vaga noção do seu significado para a história da 
arquitetura e do urbanismo no Brasil e me surpreendi que nenhuma pesquisa 
de fôlego tivesse sido dedicada à ela até então.

Como veremos, em 1924, alguns profissionais se reuniram no Rio de Ja-
neiro para criar o Instituto Central de Arquitetos, optando pela conciliação de 
suas divergências e alinhando seus desordenados passos iniciais de embate pela 
regulamentação da profissão e por seu reconhecimento social. Nos anos seguintes, 
o Instituto se desfez, em parte, de suas relações informais; consolidou-se como 

1. DEDECCA, Paula. Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as revistas espe-
cializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação de mestrado. 
São Paulo: Fauusp, 2012.
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entidade representativa local; rompeu seus limites cariocas; lidou com movi-
mentações regionais similares; assumiu a ambição de tornar-se uma entidade 
federativa; alterou seu nome para Instituto de Arquitetos do Brasil; criou seus 
departamentos estaduais e outorgou-lhes, aos poucos, autonomia; desconcentrou 
as atividades antes desenvolvidas quase por completo no Rio de Janeiro; adotou 
um modelo administrativo compatível com sua nova estrutura que, por volta 
dos anos de 1960, reunia, em tese, todos os arquitetos brasileiros, consolidando 
uma rede nacional de interlocução profissional.

Mais inquietante ainda é perceber o quanto esse mesmo período, de 1920 a 
1970, mereceu atenção da historiografia interessada nas mais diversas questões 
da profissão, da arquitetura, da cidade e do urbanismo. Através de inúmeras 
investigações acadêmicas, esses anos são entendidos como cruciais para as ci-
dades brasileiras (com seu expressivo crescimento demográfico, o agravamento 
dos problemas urbanos e a busca de soluções diversas para enfrentá-los); para 
as práticas arquitetônicas e urbanísticas (que se afastavam paulatinamente das 
heranças acadêmicas e sanitárias, cedendo espaço a novos ideários, com impor-
tante mobilização do referencial moderno por todo o território nacional); e, por 
fim, para a construção cultural, social, e legal da profissão de arquiteto no Brasil.

Quando esses dois movimentos sincrônicos são colocados lado a lado, fica 
evidente o pouco conhecimento que temos, historicamente formulado, sobre 
seus possíveis entrelaçamentos. De fato, são tão raras as costuras entre eles, que 
poderíamos concluir – se nos pautássemos unicamente pelas pesquisas acadê-
micas disponíveis – que a atuação do Instituto não teria grande importância no 
desenrolar dos fatos arquitetônicos e urbanísticos do período. Interpelar esta 
suposição é uma das principais intenções dessa tese. 

§

Como não poderia deixar de ser, pesquisas interessadas na história da profissão 
da engenharia e da arquitetura no Brasil já abriram espaço para o IAB em suas 
análises, como elemento incontornável para a discussão dos embates pela regu-
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lamentação e demarcação de fronteiras entre atribuições2. Outros estudos, de 
caráter mais sociológico, também convocam o Instituto, dedicando-lhe papel 
significativo ao discutirem a ideologia da profissão, seu sistema de valores e a 
posição ocupada por ele no campo social e de poder3.

O interesse aqui, assumindo a existência destas pesquisas das quais muito 
nos valemos ao longo da redação da tese, é discutir até que ponto o IAB é um 
sujeito relevante para o entendimento, do ponto de vista histórico, das movimen-
tações disciplinares, intelectuais e ideológicas mais amplas do período e qual foi 
seu papel para a construção coletiva de uma nova imagem profissional, para o 
estabelecimento de laços efetivos de sociabilidade, troca e representação e para a 
elaboração, afirmação e difusão de ideários e práticas arquitetônicas e urbanísticas.

Assim, a possibilidade de que a consideração histórica dos espaços de 
associação profissional seja um elemento significativo para a apreensão das 
dinâmicas corporativas, culturais, intelectuais, políticas e projetuais de de-
terminados períodos, e que ela possa trazer questões originais para a análise 
dessas movimentações do campo da arquitetura, é uma das hipóteses de método 
desse estudo. Não pretendo me aventurar a percorrer a genealogia do conceito 
de instituição, que tem longa história, múltiplas acepções e sempre esteve no 
centro da reflexão de disciplinas e profissões diversas. Aqui nos interessa bre-
vemente fixar seus sentidos e usos revisados, sobretudo pela sociologia e pela 
nova história, que o afastam de uma tradição intelectual de ímpeto descritivo 
e formalista, interessado em sua natureza puramente normativa ou legal e na 

2. Por exemplo: OLIVEIRA, Antonio Francisco de. A regulamentação do exercício profissio-
nal da arquitetura no Brasil. Tese de doutorado. Salvador: UFBA, 2011; SALVATORI, 
Elena. De la originalidad a la competencia: la enseñanza de Arquitectura en la UFRGS, 
Porto Alegre, Brasil – 1962 a 1994. Tese de doutorado. Barcelona: ETSAB-UPC, 2005; 
SANTOS, Roberto Eustaáquio dos. A armação do concreto no Brasil: história da 
difusão da tecnologia do concreto armado e da construção de sua hegemonia. Tese de 
doutorado. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

3. Por exemplo: DURAND, José Carlos Garcia. A profissão de arquiteto: estudo sociológico. São 
Paulo: CREA-PINI, 1972; BARRETO, Sônia Marques da C. Maestro sem orquestra: um 
estudo da ideologia do arquiteto no Brasil (1820- 1950). Tese de doutorado. Recife: UFPE, 
1983; NOVO, Leonardo Faggion. Entre arte e técnica: arquiteturas políticas na legitimação 
da profissão no Brasil (1920-1930). Dissertação de mestrado. Campinas: Unicamp, 2018.
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narração de constantes. Assim, recusando a ideia da instituição social como 
corpo paralisado ou imutável, o interesse por tal objeto de análise foi motivado 
por pesquisas que o abordam em seu sentido dinâmico4.

Assumindo a instituição como nó, esta tese interessou-se por modos de 
apreensão do trabalho intelectual que abordam a história da produção cultural 
de maneira relacional, na qual os indivíduos e suas realizações existem dentro 
de uma rede e de um meio específico, num determinado momento e lugar, 
conforme certo regime de práticas e discursos possíveis. Ao invés de pretender 
explicar teorias, debates e disputas intelectuais unicamente como resultados de 
diálogos ou desenvolvimentos conceituais, trata-se de apontar aqui a relevân-
cia de compreendê-los também a partir da recuperação do meio coletivo – no 
caso profissional e corporativo, cultural e político – que os informou e os pro-
duziu, rompendo com as maneiras abstratas ou tradicionalmente biográficas 
de entendimento da ação social. Trata-se de vincular percursos individuais a 
seus espaços de socialização, buscando entender seus modos de inserção pro-
fissional, intelectual e política, os espaços e redes em que se inserem, os papeis 
neles desempenhados, os lugares ocupados, localizando agentes e ideias, suas 
trocas e relações, para pensar o que compartilhavam e disputavam no campo 
sociocultural e o que lhes era, de fato, singular5.

4. Temos em mente, sobretudo, os aportes metodológicos de Pierre Bourdieu e Raymond 
Williams (BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 
1974; Id. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1996; WILLIAMS, Raymond. Com vistas a uma sociologia da cultura. Cultura. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992; Id. A Fração Bloomsbury. Plural, n. 6, p. 139–168, 1999).

5. São proposições feitas por trabalhos brasileiros que tratam dos intelectuais a partir de suas 
inserções em grupos e instituições, criando uma espécie de reflexão sobre os caminhos 
da nossa modernidade cultural e intelectual. Tais como: ARRUDA, Maria Arminda do 
Nascimento. Metrópole e cultura: São Paulo no meio século ΧΧ. Bauru: EDUSC, 2001; 
BOMENY, Helena. Guardiães da razão: modernistas mineiros. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ. Rio de Janeiro: UFRJ, 1994; BOMENY, Helena. Infidelidades eletivas: intelectuais 
e política. In: Constelação Capanema: intelectuais e política. Rio de Janeiro, Bragança 
Paulista: FGV, USF, 2001. p.11-35; MICELI, Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2001; PONTES, Heloisa. Destinos mistos: os críticos do Grupo 
Clima em São Paulo, 1940-68. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
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A análise da atuação dessas instituições levanta questões acerca das dis-
putas no seio do campo arquitetônico e seus procedimentos de embate. Par-
tindo sobretudo das considerações de Pierre Bourdieu, esta tese assume que a 
definição da profissão, tomada como legítima em um determinado momento, 
não é universal e corresponde ao estado de uma luta. Uma luta que nada tem 
de abstrato, na qual, intencionalmente ou não, estratégias e tomadas de posição 
são empreendidas a todo momento, por indivíduos ou grupos, organizados 
institucionalmente ou não, que conformam um sistema de oposições que se 
encontra por toda parte: arquitetos, engenheiros, críticos, docentes, intelectuais, 
obras, polêmicas, discursos, movimentos mas também instituições – impren-
sa, museus, órgãos públicos, partidos políticos, escolas e, claro, associações de 
representação profissional. Assim, tendo em perspectiva esse meio profissional 
em disputa constante, torna-se interessante investigar o lugar que estas insti-
tuições ocuparam em meio à concorrência de diversos grupos pela legitimidade 
profissional, tendo em vista que, algumas delas, atuaram como instâncias de 
identificação, consagração, difusão, reprodução, conservação e transformação 
de modos de percepção da arquitetura e do urbanismo.

É fundamental apontar, no entanto, que, ainda que instigada por estas 
considerações metodológicas, esta tese não teve a pretensão de segui-las à risca. 
Tomei a liberdade de mobilizar estas proposições de raciocínio na medida em 
que me ajudaram a pensar o objeto central de pesquisa. Vale também ressaltar 
que procurei não adotar um modo de leitura que poderia ser considerado de-
terminista. Pretendi, ainda que levando em consideração este modo de inter-
pretação mais sistêmico, manter o lugar histórico ativo do debate disciplinar e 
profissional na estruturação do campo, dos agentes individuais e de suas posições 
e ideias arquitetônicas e urbanísticas. No entanto, vale deixar claro que nunca 
foi minha intenção analisar as atuações individuais em profundidade, mas sim 
apresentá-las e buscar entendê-las em conjunto. Adotei um único estudo de caso 
– a atuação de Jorge Wilheim na UIA – para tentar apontar as potencialidades 
de uma consideração histórica cruzada entre trajetória institucional e individual.

Grosso modo, trata-se de pensar o IAB como produto histórico de um coletivo 
em processo multipolar de constituição, em constante e tensa transformação, evitando 
naturalizá-lo, reduzi-lo a uma função pré-definida, justificá-lo a partir de coerências 
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evocadas a posteriori. O objetivo foi vincular sua trajetória institucional às práticas 
que o construiu: quais foram seus agentes, que lugar ocupavam dentro e fora do IAB, 
como se relacionavam, quais traços lhes eram comuns e o que os diferenciavam, 
como podem ser olhados intra e intergeracionalmente, como se viam e queriam ser 
apresentados, o que discutiam e o que propunham, como se correspondiam e se 
posicionavam face às lutas e mudanças internas e externas ao campo arquitetônico. 
Nessa perspectiva, acreditando que os sentidos da atuação do Instituto só podem 
ser compreendidos quando relacionados com as movimentações e disputas do meio 
profissional e social, busca-se fugir de uma posição analítica exclusivamente interna 
ao grupo, descrevê-lo como resultado da mera soma de práticas e pronunciamentos 
individuais, ou simplesmente reduzi-lo a expressão de uma coletividade abstrata. 

A associação ao IAB sempre foi voluntária e independente de aceite, sendo o 
diploma em arquitetura a única exigência de ingresso. Por tal condição, a instituição 
ocupou um lugar único no meio profissional, visto que se diferenciava, por um lado, 
de entidades cuja vinculação era compulsória, como o CREA, e, por outro, de coletivos 
menores e mais coesos programaticamente. Posto que a associação era uma escolha, 
compreender as motivações deste engajamento ou empenho coletivo pode revelar 
tensões consubstanciais ao meio arquitetônico e dele com outras esferas profissionais 
e de poder. Se considerarmos que boa parte dos valores que uniam seus integrantes 
não eram codificados institucionalmente, mas que, aos poucos, se ancoraram num 
corpo de práticas e de representações, no comportamento e no sentimento de grupo, 
torna-se interessante considerar quais eram as ideias e intenções partilhadas que 
asseguraram a associação desde sua formação e ao longo de sua existência.

Nesse sentido, é importante explicitar que o termo engajamento, aqui, não se 
refere diretamente à militância política estrito senso - ainda que, em determinados 
momentos da tese, ela seja um elemento importante para a consideração histórica 
das movimentações ao redor do IAB. Sem dúvida, por diversas vezes fará sentido a 
ideia de engajamento como disposição de quem sabe que é solidário com as circuns-
tância sociais, históricas e nacionais em que vive, e procura, pois, ter consciência das 
consequências morais e sociais de seus princípios e atitudes. Mas, ao adotar o termo 
engajamento para o título, também nos referimos ao empenho em outras disputas 
disciplinares mais específicas, como por exemplo, em questões corporativas, de 
atualização estética, de compromisso social, ainda que difuso e oscilante, com as 
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questões nacionais, as necessidades populares, o desenvolvimento econômico, a 
problemática habitacional, urbana, regional, entre outras.

Para além da observação dos debates em si, considerei que a adoção coletiva 
de pautas também podia ser entendida – e neste sentido o Instituto é um instru-
mento privilegiado para isso – como estratégias de distinção em relação a outros 
grupos da profissão, a outras categorias profissionais e lugares de poder. Assim, 
parti do pressuposto que acompanhar a oscilação permanente entre a formação e 
dissolução de grupos e consensos em seu interior, a cristalização de contestações 
díspares em prol da formulação de alternativas globais à arquitetura e ao urba-
nismo, a correspondência que tais movimentações guardam com as mudanças do 
meio profissional e do espaço social, suas sucessivas gerações, seu alargamento, 
seu grau de autonomia, poderia somar outras compreensões quanto ao sentido e 
ao valor dos acontecimentos arquitetônicos e urbanísticos do período.

Não me parece necessário comprovar a importância da circulação interna-
cional de pessoas e ideias (diga-se de passagem, um procedimento inerente ao fazer 
arquitetônico e urbanístico desde a sua constituição enquanto disciplina) para a 
história da arquitetura e do urbanismo do Brasil nestas cinco décadas que a tese 
abrange. Raro é o estudo acadêmico sobre esse período que sustenta uma narrativa 
dos acontecimentos locais delimitada estritamente pelas fronteiras nacionais, sem 
convocar à análise o trânsito internacional de ideias e a ebulição, continental e 
mundial, provocada por imigrações, viagens, publicações, encomendas, estratégias 
comerciais, geopolíticas, de cooperação, sobretudo no pós-Segunda Guerra. Contu-
do, pouco sabemos sobre esses vínculos do ponto de vista de sua institucionalização. 

Ao notar desde cedo o grande investimento do IAB na estruturação de uma 
política de relações internacionais, a pesquisa assumiu como ponto importante 
de investigação suas redes de diálogo e parceria com entidades congêneres e 
órgãos de cooperação. Mostrando-se logo de início mais articulados do que co-
mumente apresentados pela historiografia, a intenção foi entender as motivações 
para o estabelecimento destes laços e como eles se relacionaram com as agendas 
profissionais, disciplinares e políticas priorizadas nacionalmente pelo Instituto.

Com essa intenção em vista, busquei estar atenta aos questionamentos do 
longevo e hegemônico conceito de influência e de transposição de modelos externos 
dominantes – feitos por leituras históricas da arquitetura e do urbanismo, mas so-
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bretudo por debates teóricos externos a ela. Para a análise dessas interlocuções inter-
nacionais, a intenção foi evitar o uso de chaves dualistas, de conceitos de irradiação 
imperfeita ou incompleta de ideias, a busca de pontos de origem e a naturalização 
de registros como centro-periferia e universal-particular6. Ao contrário, busquei 
trabalhar com a ideia de circulação cultural para frisar um processo constante de 
reformulação e trocas múltiplas de agentes, propostas e práticas – sem perder de 
vista, evidentemente, as relações desiguais e hierárquicas, simbólicas ou efetivas. 

A essa tese, interessou, por outro lado, interpelar as narrativas canônicas da 
arquitetura moderna – central à compreensão do IAB a partir de certo momento – 
questionando suas premissas de universalidade, ampliando em complexidade e 
alcance seus objetos de interesse e avançando na compreensão das representações, 
interpretações, contestações e ressignificações desse ideário em todo o mundo. Nas 
palavras de Gwendolyn Wright, trata-se de não esquecer que ao fim e ao cabo o 
próprio modernismo, em sentido amplo, surgiu enquadrado pelo colonialismo, 
constituindo-se, simultaneamente, em uma ambição universal, uma operação 
transnacional e uma miríade de variações locais. Como ela bem observou, os pro-
cessos da modernidade não são inerentemente homogêneos – geram comparações 
e diferenças, algumas desiguais e destrutivas, outras liberadoras e criativas – e 
permeiam todos os aspectos da cultura, incluindo o domínio da arquitetura7.

Nesse sentido, mesmo que usualmente mobilizada para o entendimento de 
questões nas quais o país não é a principal arena de interação, a perspectiva trans-
nacional foi relevante para o raciocínio desta tese, por assumir a multilateralidade, 
multiplicidade e descontinuidade dos processos de troca e por trazer para o primeiro 

6. FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 2000; 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979; CHAKRABAR-
TY, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. 
Princeton: Princeton University Press, 2009; LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia 
estrutural dois. São Paulo: Cosac & Naify, 2009; BHABHA, Homi. Nation and Nar-
ration. Londres: Routledge, 2013. Ver também: AL ASSAL, Marianna Boghosian. Em 
busca de olhares transnacionais para a história da arquitetura Latino-Americana: as 
comemorações dos centenários das independências nas primeiras décadas do século 
XX. Anais do II Seminário Iberoamericano Arquitetura e Documentação, 2011.

7. WRIGHT, Gwendolyn. Building Global Modernisms. Grey Room, n. 7, p. 124–134, 2002. 
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plano de análise as condições efetivas e materiais que os viabilizaram8. Traçando co-
nexões para além das fronteiras, essa aproximação metodológica permite trazer à luz 
a heterogeneidade, as conversações e negociações multivalentes não necessariamente 
limitadas ao contexto nacional. Nesse sentido, foi igualmente relevante a ideia de 
transculturação e de zonas de contato – pontos não necessariamente físicos nem geo-
gráficos, como comunidades e arenas de discurso e conhecimento por exemplo, onde 
os encontros internacionais transparecem e culturas transformam-se mutuamente 
pela experiência, ainda que não necessariamente em igual sentido e intensidade9. 

Evidentemente, no caso do IAB, os objetivos de representação de um determi-
nado Estado-Nação são centrais, sobretudo quando falamos de uma política formal 
de relações internacionais, e não podem ser esquecidos. Mas, justamente pelo risco 
de nos encerrarmos nas fronteiras brasileiras dado o objeto mesmo da pesquisa, é 
interessante relativizar o recorte nacional como paradigma central e como âmbito 
único de organização da leitura histórica, reconhecendo a relevância do contexto 
transnacional e subnacional para a investigação do trânsito das variadas problemá-
ticas da profissão. Trata-se de entender, por um lado, a nação como força potente, 
mas assumindo-a como um entre vários fenômenos a ser estudado (e não a delimi-
tação do estudo em si). Por outro, não podemos nos esquecer que ela foi, e é, objeto 
de construção e imaginação, ao qual se somam outras construções identitárias10. 

É também importante pontuar a tentativa dessa pesquisa de não naturali-
zar as chaves de aglutinação identitária (sejam elas a nação, a América Latina, a 
Pan-américa, o Terceiro-Mundo, o mundo subdesenvolvido ou o universal) e sim, 
entendê-las como discursos construídos historicamente, normalmente com fins 
políticos e culturais, na ordem do saber, da dominação e da emancipação, mas que 
se tornam construção simbólica em disputa, categoria de pensamento em mutação, 

8. BAYLY, C. A. et al. AHR Conversation: On Transnational History. The American Historical 
Review, v. 111, n. 5, p. 1441–1464, 2014; WEINSTEIN, Barbara. Pensando a história fora 
da nação: a historiografia da América Latina e o viés transnacional. Revista Eletrônica 
da ANPHLAC, n. 14, p. 13–29, 2013.

9. PRATT, Mary Louise. Os olhos do império: relatos de viagem e transculturação. Bauru: 
EDUSC, 1992. 

10. SEIGEL, Micol. Beyond compare: comparative method after the transnational turn. 
Radical History Review, n. 91, p. 92–60, 2005.
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figura instável do imaginário intelectual. Nessa tese, a mobilização desses conceitos 
procurou acompanhar os próprios discursos encontrados na documentação primá-
ria e, ainda que em determinados momentos, tenham assumido grande relevância, 
é preciso dizer que não foram projetados a priori como recorte por esta pesquisa. 

Por fim, vale uma rápida menção à ideia do estudo das redes - que de certo 
modo rege a estrutura final da tese. Nos interessa pensá-las, como bem aponta 
Rodrigo de Faria, como pessoas (ou conjuntos de pessoas, no caso de arregi-
mentadas ao redor de uma instituição) preocupadas com a produção e difusão 
do conhecimento, que se comunicam em razão de sua atividade profissional 
ao longo dos anos, com frequência ou com densidade de interação, por meios 
variados: encontros pessoais, correspondências, congressos, publicações, coauto-
rias, citações recíprocas ou qualquer outra forma que viabilize as comunicações 
intelectuais. Pensar por redes, como sugere Faria, é um modo de desnaturalizar 
os eventos no âmbito historiográfico da arquitetura, do urbanismo e do plane-
jamento urbano, e abrir espaço em suas explicações para as contradições e para 
os papéis políticos e técnicos exercidos pelos profissionais - de modo a escapar 
de interpretações deterministas sobre caminhos unidirecionais de produção e 
circulação de conhecimento11. Mais do que isso, no caso do IAB, pensar por 
redes é um modo de não encerrar a pesquisa em sua história institucional es-
trita, pensando-a em sua trama, a partir das relações que teceu dentro e fora da 
disciplina, regional, nacional e internacionalmente. Como veremos, essas redes, 
inicialmente motivadas pelo diálogo diplomático, pacífico e fraterno se tornam, 
ao passar do tempo, campo de disputa – e, nesse sentido, usamos a palavra arena, 
como polo de entrecuzamento, aglutinação, sobreposição e enfrentamento de 
distintas coordenadas, linhas e redes de atuação.

§

11. FARIA, Rodrigo de. Pensar por redes. In: JACQUES, Paola B.; PEREIRA, Margareth da 
S.. Nebulosas do pensamento urbanístico. Salvador: EDUFBA, 2018. Ver tb: DEVÉS, 
R. Redes Intelectuales en América Latina: Hacia la Constitución de una comunidad 
intelectual. Santiago de Chile: Instituto de Estudos Avançados, 2014.



27

Se não existem investigações de longa duração que assumam o IAB nacional como 
seu objeto central, é importante mencionar pesquisas de história da arquitetura e 
do urbanismo que, de algum modo, abordam essa trajetória institucional, mesmo 
que parcialmente. É verdade que ao analisarmos o quadro geral da produção aca-
dêmica na área – sejam os trabalhos mais biográficos ou as montagens de quadros 
históricos mais amplos – são pequenas as informações possíveis de serem recolhi-
das sobre o Instituto, para além de referências a eventos pontuais, a uma ou outra 
intervenção no meio profissional e à atuação eventual de suas principais figuras. 

No entanto, dispersamente, algumas publicações e teses acadêmicas vêm fa-
zendo maior menção ao IAB, ao mobilizarem de modo mais detido alguns de seus 
eventos e interlocuções para a análise de movimentações diversas da arquitetura 
e do urbanismo. São exemplos, as teses de Ana Luiza Nobre (sobre o ambiente 
cultural carioca das décadas de 1950 e 1960 e a estruturação do meio do design) e 
Diego Beja Inglês de Souza (sobre a experiência de Cajueiro Seco em Pernambuco 
em plena guerra fria), o livro de Sarah Feldman (sobre o urbanismo paulistano 
entre 1947 e 1972 e a institucionalização da prática do planejamento na cidade) ou 
alguns escritos de Nilce Aravecchia, Ana Paula Koury e Nabil Bonduki (sobretudo 
quando analisam o posicionamento profissional coletivo frente às políticas públi-
cas de habitação e planejamento)12. Outros trabalhos, como os de Joana Mello e 
Silvia Zakia, interessados no entrelaçamento da análise de experiência individual 
com processos mais amplos de modernização espacial e de formação do campo 
disciplinar, também convocam o Instituto na medida em que buscam vincular o 
percurso biográfico a seus espaços sociais e suas inserções profissionais13.

12. Por exemplo: NOBRE, Ana Luiza. Fios cortantes: projeto e produto, arquitetura e design 
no Rio de Janeiro (1950-70). Tese de doutorado. Rio de Janeiro: PUC-RJ, 2008; SOUZA, 
Diego Beja Inglez de. Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social e cultura 
popular em Pernambuco, 1960-64. São Paulo: Annablume, 2010; FELDMAN, Sarah. 
Planejamento e Zoneamento. São Paulo: 1947-1972. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2005; 
KOURY, Ana Paula. Arquitetura construtiva. Proposições para a produção material 
da arquitetura contemporânea no Brasil. Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2005; 
BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula. Os pioneiros da habitação social. Cem anos 
de política pública no Brasil. São Paulo: Unesp/SESC, 2014.

13. SILVA, Joana Mello de Carvalho e. O arquiteto e a produção da cidade: a experiência de 
Jacques Pilon em perspectiva (1930-1960). Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2010; 
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Sem dúvida, o livro pioneiro A profissão de arquiteto do sociólogo, já citado, 
José Carlos Garcia Durand, resultado de seu mestrado defendido em 1972 e publi-
cado pelo CREA em 1974, é um marco para esta tese ao apontar, em seu terceiro 
e quinto capítulo, alguns eixos de interpretação do papel do IAB-SP nas disputas 
intra e extra disciplinares pela definição e posição profissional e abordar por vezes 
sua história institucional. Salvo engano, até 2001, com a publicação do catálogo 
da exposição IAB: 80 anos no Rio de Janeiro organizado por Cláudia Pinheiro, a 
história da instituição não foi recuperada senão por artigos comemorativos pu-
blicados nas revistas especializadas, ou por relatos de cunho memorial de antigos 
dirigentes como Eduardo Kneese de Mello e Demétrio Ribeiro, que, sem grande 
comprometimento acadêmico, reiteram fatos e pouco trazem de novo14. 

Fernando Atique, ao tratar dos Congressos Pan-americanos, tangencia alguns 
momentos iniciais da história do IAB, nos indicando a importância das relações 
diplomáticas entre profissionais e instituições na circulação de especialistas e ideias. 
Sylvia Ficher, ao tratar do ensino de arquitetura na Escola Politécnica de São Paulo, 
e Clévio Rabelo, ao percorrer a expansão dos espaços profissionais no Rio de Janeiro 
entre 1925 e 1935, também levantaram informações fundamentais para essa tese, de-
monstrando a importância destes espaços de associação para uma nova sociabilidade 
entre os arquitetos e para a instalação e difusão de um novo ideário profissional15.

ZAKIA, Silvia Amaral Palazzi. Construção, arquitetura e configuração urbana de 
Campinas nas décadas de 1930 e 1940: o papel de quatro engenheiros modernos. Tese 
de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2012.

14. Por exemplo: CORONA, Eduardo. IAB 50 anos. Acrópole, n.389, p.8, out.1971; MELLO, 
Eduardo Kneese. 50o aniversário do IAB. Acrópole, n.382, p.37, jul.1971; OS 60 ANOS do 
Instituto de Arquitetos do Brasil. Jornal do IAB, Rio de Janeiro, 26 jan.1981; SERRAN, 
João Carlos. Os 60 anos do Instituto de Arquitetos do Brasil. A Construção São Pau-
lo, n.1723, p.16-17, 16 fev.1981; IAB, 60 anos de lutas e conquistas. Projeto, n.26, p.8-10, 
jan.1980; MANIFESTO dos 65 anos do IAB. Projeto, n.86, p.99-101, abr.1986; WOLF, 
José. IAB 70 anos. Arquitetura e Urbanismo, n.32, p.22, out.nov.1990; OLIVEIRA, Nildo 
Carlos. Os setenta anos do IAB vão unir mais a categoria. Projeto, n.136, p.108, nov.1990.

15. ATIQUE, Fernando. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: a sociedade urbana do Brasil 
e a recepcão do mundo norte-americano (1876-1945). Tese de doutorado. São Paulo: 
Fauusp, 2007; FICHER, Silvia. Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo. 
São Paulo: Edusp, 2005; RABELO, Clevio. Arquitetos na cidade: espaços profissionais 
em expansão (Rio de Janeiro, 1925-1935). Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2011.
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Já ao longo do desenvolvimento da tese, foram defendidas as pesquisas de 
Taiana Vidotto (que, interessada nas discussões de ensino, analisou as aproxima-
ções entre os docentes da Fauusp e o IAB-SP), Rodrigo Kamimura (que abordou 
os discursos profissionais acerca do “problema social”, avançando na análise dos 
Congressos Brasileiros de Arquitetos) e Natália Gaspar (que estudou o debate sobre 
a industrialização da arquitetura na Fauusp durante as décadas de 1950 e 1960, 
passando pelos CBAs e, de modo inédito, pelos Congressos da União Internacional 
dos Arquitetos). Fernando Nakandakare encerrou, este ano, sua pesquisa sobre o 
papel do IAB para a difusão da “profissão do arquiteto moderno” nacionalmente, 
entre 1945-196916. São estudos que revelam o IAB como arena importante de dis-
cussão e definição disciplinar; de circulação de ideários, práticas e especialistas; 
de construção coletiva de uma nova sociabilidade profissional e, ainda que em 
menor medida, de potencialização de sua voz nos embates do meio social. 

Considerando esse pequeno conjunto de pesquisas nacionais, algumas delas 
divulgadas quando essa tese já se encontrava em estágio avançado de desenvol-
vimento, foi importante o levantamento de uma bibliografia internacional que, a 
partir de chaves variadas, vem abordando historicamente algumas instituições 
de representação profissional similares ao IAB. São reflexões que, ainda que pro-
duzidas de maneira dispersa e sob condições diversas, conformam uma coleção 
relevante para qualificar o olhar para o objeto principal desse estudo. Algumas 
foram produzidas em meio ao próprio ambiente institucional e se concentraram 
normalmente em sua história oficial, detalhando seus membros, principais pe-
ríodos e feitos. Outras, nasceram de estudos acadêmicos e se mostraram mais 
proveitosas, seja por mobilizarem de modo mais rigoroso questões metodológicas, 

16. VIDOTTO, Taiana Car. A indissociável relação entre o ensino e a profissão na constituição 
do arquiteto e urbanista moderno no Estados de São Paulo - 1948 a 1962. Dissertação 
de mestrado. Campinas: Unicamp, 2014; KAMIMURA, Rodrigo. O problema social 
na arquitetura e o processo de modernização em São Paulo: diálogos, 1945-1965. Tese 
de doutorado. São Carlos: EESC-USP, 2016; GASPAR, Natália Maria. O debate sobre 
a industrialização da arquitetura na Fauusp durante as décadas de 1950 e 1960. Disser-
tação de mestrado. São Paulo: Fauusp, 2016; NAKANDAKARE, Fernando Shigueo. 
O Instituto de Arquitetos do Brasil na disseminação da profissão do arquiteto moderno 
entre 1945-1969. Dissertação de mestrado. Campinas: Unicamp, 2018.
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seja por afastarem-se da necessidade de legitimação da entidade. Não nos parece 
interessante percorrer aqui cada uma destas pesquisas, mas somente citar a ampli-
tude deste quadro composto por estudos interessados na constituição do campo 
profissional17, na história institucional de uma determinada entidade18 e ainda, 
com grande interesse para esta tese, por olhares que buscam entrelaçar os diálogos 
entre tais agremiações e as movimentações do meio profissional e seus debates19. 

17. Tais como: CROSSMAN, Kelly. Architecture in Transition: From Art to Practice, 1885-1906. 
MQUP, 1987; TAPIE, Guy. Les architectes: mutations d’une profession. Paris: L’Harma-
ttan, 2000; WOODS, Mary. From Craft to Profession: The Practice of Architecture in 
Nineteenth-century America. London: UCP, 1999. CROOK, Joseph. The pre-Victorian 
architect: professionalism & patronage. Architectural History, n. 12, p. 62–78, 1969. 

18. Por exemplo: DUMONT, Marie-Jeanne. La S.A.D.G., histoire d’une société d’architectes. 
Première partie: 1877-1939. Paris: RNCA, 1989; GOTCH, John Alfred. Growth and 
Work of the R.I.B.A., 1834-1934. Londres: 1934; JOUANNAIS, Eve. De la S.A.D.G. à la 
S.F.A., histoire d’une société d’architectes. Deuxième partie: 1940-1992. Paris: RNCA, 
1992; MACE, Angela. The Royal Institute of British Architects: a guide to its archive 
and history. Londres: Mansell, 1986; PEREIRA NETO, Maria João. Processo de pro-
fissionalização da arquitectura em Portugal – da Real Associação dos Arquitectos 
Civis e Arqueólogos à Ordem dos Arquitectos. AE Revista Lusófona de Arquitectura 
e Educação, n. 4, p. 20–41, 2010; SAYLOR, Henry. The A.I.A’s First Hundred Years. 
Washington: AIA, 1957. THIBAULT, Estelle. L’art et la science à la Société centrale 
des architectes: cultures et imaginaires scientifiques au XIXe siècle. In: KOURNIATI, 
Marilena; PÉNEAU, Jean Pierre (Org.). Archives, acteurs et institutions. Actes des jour-
nés d’études des 15 et 16 octobre 2015. Paris:: Académie d’architecture, 2017. p. 71–76; 
ADAMS, Annmarie. Les représentations des femmes, dans la revue de l’Institut Royal 
d’Architecture du Canada, de 1924 à 1973. Recherches féministes, v. 7, n. 2, p. 7–36, 1994.

19. CIRVINI, Silvia. Nosotros los arquitectos: campo disciplinar y profesión en la Argentina 
moderna. Buenos Aires: FNA, Conicet, Zeta, 2004; GONZÁLEZ, Max Aguirre. La 
arquitectura moderna en Chile (1907-1942): revistas de arquitectura y estrategia gre-
mial. Santiago: Editorial Universitaria, 2012; HOUGHTON, Melissa. Architects in 
Historic Preservation: The Formal Role of the AIA, 1890-1990. Washington: AIA, 1990; 
RAFFA, Cecilia. Agentes y práctica. Biografía colectiva de la Sociedad de Arquitectos 
de Mendoza en sus primeros años (1953-1969 ). Registros, v. 11, n. 12, p. 25–40, 2015; 
SALMON, Frank. British Architects, Italian Fine Arts Academies and the Foundation of 
the RIBA, 1816-43. Architectural History, v. 39, p. 77–113, 1996; SHAWHIN, Roudbari. 
The transnational transformation of architecture practice: Iranian architects in the new 
geography of professional authority, 1945-2012. Berkeley: University of California, 2013.
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Como veremos, os órgãos de diálogo e diplomacia internacional ganharam 
destaque na tese. Nesse sentido, é importante pontuar, por fim, que, com exceção 
dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) e da Federa-
ção Internacional de Habitação e Planejamento Urbano (IFHTP) – que poucas 
relações estabeleceram com o IAB – não foram encontrados estudos históricos 
específicos sobre as trajetórias institucionais dos principais interlocutores do 
Instituto: A Federação Pan-americana de Associações de Arquitetos (FPAA) e a 
União Internacional de Arquitetos (UIA)20.

§

A pesquisa adotou como fonte prioritária o arquivo morto do IAB, localizado em 
Brasília. Foi extensa a quantidade e a diversidade da documentação ali encontrada: 
cartas, telegramas, atas e pautas de reuniões, relatórios, anais de congressos e se-
minários, boletins e publicações associadas à agremiação, somaram mais de 1.500 
documentos sistematizados. Dentre muitas duplicatas, também foram encontrados 
documentos complementares no arquivo do IAB-SP, visto que entre 1961 e 1969 o 
departamento assumiu a presidência do Instituto e sediou momentaneamente sua 
secretaria geral. Em menor grau, devido à dificuldade de acesso aos documentos, 
também foi consultado o acervo do IAB-RJ. É provável que futuras pesquisas 
que por ventura lá sejam realizadas, em condições mais favoráveis que as dessa, 
deparem-se com novas fontes e elementos relevantes para o tema. 

20. Este quadro será melhor detalhado ao longo da tese. Mas podemos anunciar que, para 
além das sistematizações feitas por Pierre Vago, no caso da UIA, e Ramón Gutierrez, 
Jorge Tartarini e Rubens Stagno, no caso da FPAA, não foram encontradas análises 
de longa duração sobre a trajetória dessas instituições. (VAGO, Pierre (Org.). UIA. 
1948-1998. Paris: Les Editions de l’Epure, 1998; GUTIÉRREZ, Ramón; TARTARINI, 
Jorge; STAGNO, Rubens. Congresos Panamericanos de Arquitectos 1920-2000: aportes 
para su historia. Buenos Aires: CEDODAL, 2007).
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Vale apontar que nenhum destes arquivos está indexado, ainda que o de São 
Paulo tenha um controle de conteúdos por caixa. Por outro lado, é importante 
dizer que a autonomia de gestão dos Departamentos Estaduais, implementada 
desde o final dos anos de 1940, foi um impedimento para a coleta de algumas 
informações que seriam interessantes para a pesquisa. Por exemplo, o controle 
histórico do número de sócios e das diversas diretorias locais, quando existente, 
é realizado estadualmente, sem a sistematização e o cruzamento detalhado de 
tais dados pelo IAB-BR. Isso explica a ausência de algumas estatísticas básicas 
nessa tese – tal como uma série histórica de associados por Departamento – e 
a incompletude de alguns quadros apresentados, como a relação das diretorias 
nacionais entre 1924 e 1970 (em anexo).

Logo no início da pesquisa, a grande quantidade de documentos encontrados 
no arquivo central do IAB se mostrou suficiente para a discussão dos pontos que 
a tese pretendia tratar. No entanto, na medida em que a importância das interlo-
cuções do IAB com órgãos de cooperação internacional foram sendo reveladas, o 
plano de trabalho incluiu a consulta ao arquivo da Federação Pan-americana de 
Associações de Arquitetos sediada em Montevidéu – efetivamente realizada em 
junho de 2017 – e da União Internacional dos Arquitetos sediada em Paris – que 
não foi possível em razão da ausência de resposta positiva da instituição. 

A pesquisa também apoiou-se, de modo complementar, nas menções ao 
IAB feitas por jornais diários brasileiros – sobretudo no primeiro capítulo, entre 
1920 e 1940, período no qual a imprensa diária foi meio constante de veiculação 
de notícias e de manifestações sobre assuntos de arquitetura e urbanismo – e 
por periódicos especializados, locais e internacionais – principalmente após os 
anos de 1940 quando se tornaram espaço central de enunciação e debate profis-
sional. A bibliografia acadêmica foi mobilizada em paralelo, sem, no entanto, ser 
considerada como fonte primária, buscando suas possíveis contribuições para o 
entendimento das diversas questões a serem suscitadas pelo material coletado.

Propor um quadro interpretativo da história do IAB é uma das intenções 
da tese. Contudo, tendo em vista a grande quantidade de material coletado e seu 
acentuado grau de dispersão, busquei manter os eventos tratados na disseminação 
que lhes é própria e assumir a complexidade dessa trama de agentes e debates, 
sua pluralidade e suas múltiplas direções, aceitando o que nela há de descontínuo 



33

e partindo da ideia de uma rede de relações, difícil de desembaraçar completa-
mente, na qual transpassam lutas, desvios, inversões, conflitos e surpresas. Nesse 
sentido, procurei explicitar ao longo do texto as incoerências entre as informações 
disponíveis, as lacunas da narrativa proposta, os posicionamentos e inflexões que 
não consegui compreender a partir das informações de que dispunha. 

Por fim, é importante mencionar dois grupos iconográficos que aparecem 
ao longo da pesquisa, para além dos registros fotográficos das atividades rela-
cionadas diretamente ao IAB. Sobretudo no primeiro e terceiro capítulos, achei 
relevante, como uma espécie de narrativa não textual, inserir imagens da pro-
dução projetual dos presidentes em exercício do IAB, de modo a acompanhar, 
mesmo que muito superficialmente, as eleições na esfera da prática profissional, 
individuais e geracionais. Em segundo lugar, me pareceu interessante veicular, 
de modo fac-similar, reportagens da imprensa diária e documentos que foram 
relevantes para a compreensão da trajetória do Instituto. Ao final do trabalho, 
também consta um pequeno agrupamento de fichas biográficas que pretendem 
elencar dados mínimos para a compreensão das trajetórias individuais mais 
recorrentes ao longo da tese.

§

Como recorrentemente mencionado, a definição do recorte cronológico de uma 
pesquisa sempre guarda algo de arbitrário. Resultado da fusão de duas entidades 
criadas em 1921 – data recorrentemente mencionada como de nascimento do 
IAB – o Instituto Central de Arquitetos foi efetivamente criado, do ponto de 
vista de sua formalização burocrática, em 1924. Considerando que essa pesquisa 
não pretende entrar no mérito da discussão da data de origem do Instituto, optei 
por demarcar seu início em 1920, de modo a contemplar estes primeiros movi-
mentos de aglutinação profissional. Tendo em vista que o Instituto está ainda 
em atividade, a escolha do ano que encerra nossa análise – 1970 – pautou-se por 
certa intuição, visto que, depois da década de 1970, a entidade tem o seu alcance 
redimensionado com o surgimento paulatino de sindicatos e associações especia-



34

lizadas de ensino, de pesquisa, de escritórios ou setores profissionais específicos. 
Sem contar que, certamente, abarcar os quase 100 anos da instituição estaria 
aquém das possibilidades de desenvolvimento da tese. 

Ao final, o recorte se mostrou válido, por delimitar uma espécie de curva 
de ascensão e crise: o período eleito percorre a formação da instituição, sua 
afirmação como nó corporativo em âmbito carioca nos anos de 1920 e os em-
bates pelo seu reconhecimento social, a superação de seus limites informais; o 
estabelecimento de uma estratégia para alcance nacional e as dificuldades de 
superação de suas fronteiras locais; a costura de uma rede nacional nos anos de 
1940 com a fundação dos departamentos estaduais, a realização dos primeiros 
Congressos Brasileiros de Arquitetos e o enfrentamento da questão da arquitetura 
moderna e do papel social da profissão; os embates por um maior equilíbrio na 
representatividade da instituição; a desconcentração das atividades no Rio no 
momento em que se consolida uma estrutura federativa; a emergência da questão 
urbana em sua agenda no contexto das Reformas de Base; o auge da crença nas 
possibilidades de transformação social pela militância profissional e sua crise após 
o Golpe civil-militar; a ruptura com as expectativas progressistas e o problema 
da representatividade na virada para os anos de 1970. 

Este é o movimento do primeiro capítulo, “Arquitetos brasileiros em ins-
tituição”, que faz um primeiro esboço da história institucional do IAB e seus 
cruzamentos com as movimentações do meio profissional. No seu encerramento, 
discutirei a Política de Relações Internacionais do IAB e suas relações com o 
Ministério das Relações Exteriores, passo importante para um melhor entendi-
mento das questões que pretendo analisar nos capítulos seguintes. 

Se o primeiro capítulo tem como foco a discussão dos lugares ocupados 
pelo IAB no meio profissional brasileiro, o segundo e o terceiro capítulo, “Re-
des Pan-americanas” e “Geopolítica da profissão”, percorrem o mesmo arco 
temporal, mas buscam compreender as redes institucionais de diálogo que a 
entidade teceu em âmbito internacional e mapear seus agentes, meios, motiva-
ções, encontros e agendas. Assim, o segundo capítulo, parte da avaliação dos 
laços bilaterais tecidos pelo Instituto com alguns países americanos ao longo 
do período, para, em seguida, discutir a construção de um sistema profissional 
e de uma rede institucional em âmbito continental – através dos Congressos 
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Pan-americanos de Arquitetos, em um primeiro momento, aos quais se soma, 
em 1950, a atuação da FPAA. 

O terceiro capítulo parte da apresentação de novas e velhas associações que 
passavam a disputar espaço na rede de diálogos internacionais que começou a se 
adensar ao longo dos anos de 1930 e seus entrelaçamentos com o instituto brasilei-
ro. Em um segundo momento, em meio a um embate entre essas instituições por 
legitimidade e por uma posição hegemônica no âmbito das interlocuções globais 
no pós-Segunda Guerra, analisa como a América Latina tornou-se alvo importante 
nessa disputa e qual o lugar nela ocupado pelo IAB. Por fim, com a consolidação 
da União Internacional dos Arquitetos em 1948 e sua eleição pelo IAB como seu 
interlocutor principal no âmbito de sua política de relações internacionais, a tese 
discute os laços tecidos entre as duas entidades ao longo do período.

Assim, a narrativa foi organizada em três capítulos, sobrepostos em seu 
recorte cronológico de 1920 a 1970, mas que buscam pensar tramas institucionais 
costuradas pelo IAB em seus distintos alcances geográficos: nacional, ameri-
cano e global, respectivamente. São três redes distintas, três costuras narrati-
vas, dentre diversas outras que podem ser tecidas tendo o IAB como nó. Cada 
uma delas tem suas pautas, agentes, objetivos, modos de comunicação, regras, 
estatutos e documentação próprios, ainda que compartilhem inúmeros desses 
elementos. Assim, a opção de apresentá-las separadamente busca resguardar 
essa especificidade, sem forçar coerências ou cruzamentos que não existiram 
necessariamente. Mais do que isso, imaginei que a leitura sobreposta dessas 
diferentes tramas abre ao leitor a possibilidade de interpretações que possam 
não ter me ocorrido.

De fato, uma tese que assume tal amplitude cronológica e geográfica, e 
que se depara com esta falta de referências bibliográficas de apoio, tem como 
ponto de partida certa dose de frustração e resignação. Frustração por saber, a 
todo momento, que inevitavelmente muito lhe escapa. Resignação por saber, 
desde o início, que se trata da montagem de um primeiro quadro analítico que, 
desejavelmente, será colocado à prova por futuras pesquisas que por ele sejam 
motivadas. Nesse sentido, nas considerações finais, tento entrelaçar algumas 
ideias e elementos de síntese levantados, pontuar algumas contribuições que 
considero relevantes desse estudo e possíveis caminhos que se abrem para exame.
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1. ARQUITETOS BRASILEIROS EM INSTITUIÇÃO







1.0 (pág. anteriores)
4o Congresso Brasileiro 
de Arquitetos
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1.1.1
Perspectiva do projeto 
da Avenida da Indepen-
dência para a Exposição 
do Centenário. Rio de 
Janeiro, 1921.

1.1. O Instituto Central de Arquitetos como nó corporativo

Em carta enviada no dia 22 de julho de 1924, José Mariano Filho relatou a Adolfo 
Morales de Los Rios, presidente da Sociedade Central de Arquitetos (SCA), o acordo 
de fusão dessa entidade com o Instituto Brasileiro de Arquitetos (IBA). A lista com 
os principais pontos da negociação deixa claro que as duas associações optavam, 
naquele momento, por conciliar suas divergências em prol do fortalecimento da 
representação do arquiteto e da luta pelo reconhecimento e regulamentação da 
profissão. Desfaziam-se, inclusive, dos pontos de conflito que haviam impedido uma 
aliança prévia, ainda que muitas das intenções iniciais tivessem sido coincidentes1.

1. MARIANO FILHO, José. [Carta] 22 jul. 1924, Rio de Janeiro [para] LOS RIOS, Adolfo 
Morales, Rio de Janeiro. 1p. Arquivo IAB-DN.
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1.1.2
Comissão Diretora do 

Instituto Brasileiro de Ar-
quitetos, eleita em jan. 

1922. Rio de Janeiro.

1.1.3
Adolfo Morales de Los 

Rios, presidente da 
SCA, com arquitetos e 

o presidente Epitácio 
Pessoa na Exposição 

do Centenário. Rio de 
Janeiro, 1922.
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O IBA, criado em 26 de janeiro de 1921 – data considerada de gênese do IAB –, 
defendia de maneira mais incisiva o arquiteto ou engenheiro-arquiteto diploma-
do, com uma limitação de 20% de seu quadro aberto para engenheiros civis. Em 
um momento de importantes intervenções urbanas no Rio de Janeiro – como o 
desmonte do Morro do Castelo e os preparativos para o Centenário da Indepen-
dência –, suas preocupações estavam mais circunscritas à cidade e à sua cultura 
arquitetônica e simbólica, adotando uma forte postura de defesa e orientação do 
valor estético das obras. Além disso, assumia a representação comercial de seus 
associados, buscando aproximá-los de firmas de construção civil e de clientes2.

Com um tom de representação mais nacional, pautado, sobretudo, pelos 
temas da difusão da cultura arquitetônica e de defesa do aprimoramento do 
ensino, a SCA, também fundada em 1921, mostrava-se mais aberta aos não di-
plomados e aos engenheiros civis com atuação na área de arquitetura, contanto 
que tivessem comprovada competência técnica. Mais do que isso, aceitava como 
sócios, sem poder de voto, profissionais como desenhistas, aquarelistas e demais 
colaboradores técnicos e artísticos dos arquitetos3. 

2. INSTITUTO Brasileiro de Architectos. Architectura no Brasil, n. 1, out. 1921, p.19-23. 
Assinaram a ata de fundação 27 engenheiros-arquitetos. Sua primeira comissão di-
retora foi formada por Gastão Bahiana (presidente), Fernando Nereu de Sampaio 
(vice-presidente), Henrique de Vasconcellos (1º secretário), Rafael Peixoto (2º secre-
tário), Serafim de Souza (procurador), Cipriano Lemos (tesoureiro), Ângelo Bruhns, 
Gabriel Fernandes e Raul Cerqueira (suplentes). Ver também: RABELO, Clévio. Ar-
quitetos na cidade: espaços profissionais em expansão (Rio de Janeiro, 1925-1935). Tese 
de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2011. pp. 42-46.

3. A historiografia diverge quanto à data de criação da SCA, que poderia ter sido no ano de 
1922, e quanto à possibilidade de ter sido resultado de um desentendimento interno ao 
IBA ao longo dos preparativos para o Centenário da Independência. A revista Archi-
tectura no Brasil em seu primeiro número de outubro de 1921 apresenta as propostas 
e composições das duas entidades. Além disso, constam no arquivo nacional do IAB 
as Atas da Diretoria e do Conselho Administrativo da SCA, de reuniões que ocorre-
ram entre 01 de agosto de 1921 e 24 de dezembro de 1922. Nenhum outro documento 
relativo à SCA e ao IBA foi encontrado nesse arquivo, mas a revista Architectura no 
Brasil, editada conjuntamente pelas duas entidades, traz em seus números relatos de 
gestão. A revista Arquitetura e Urbanismo, em seu primeiro número de 1936, também 
avalia historicamente esse período. A primeira diretoria da SCA foi formada por 
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1.1.4
Diploma de sócio 

efetivo da Sociedade 
Central de Arquitetos. 
Rio de Janeiro, 1923.
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Esse novo modo de associação não era exclusivo aos arquitetos. A partir 
do final do século XIX, a nascente industrialização, o processo de urbanização, 
a dilatação e burocratização da administração estatal deram lastro à ampliação 
das novas classes médias e, ao lado de funcionários públicos e assalariados, a 
categoria dos intelectuais e dos profissionais liberais – dentre eles, os arquitetos e 
engenheiros-arquitetos – alargou-se em relação estreita com o início da expansão 
do ensino superior no país4. Em meio a pressões no mercado de trabalho, a busca de 
empregos condizentes com suas habilitações, a reinvindicações iniciais de espaços 
exclusivos para atuação dos diplomados e a embates pelo processo de regulamen-
tação das profissões de nível superior, novos princípios corporativos motivaram a 
instauração de associações de diversas categorias profissionais no Brasil.

A transferência da elite rural para as cidades e a expansão das classes médias 
urbanas e do operariado colaboraram para o avanço da construção civil, sobretudo 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nesse setor, ainda em lenta expansão se com-
parado com as décadas seguintes, as múltiplas e sobrepostas designações simbo-
lizavam a delimitação confusa entre os diversos agentes do processo de projeto e 
construção da obra: arquiteto, engenheiro-arquiteto, construtor, prático licenciado, 
mestre de obras, empreiteiro, engenheiro-construtor, mestre-construtor, contro-
lador de obras, arquiteto-construtor. Mesmo que o arquiteto diplomado aumen-
tasse paulatinamente o seu baixo reconhecimento social, o exercício da profissão 
ainda se dava, em grande parte, fora dos quadros do ensino institucionalizado 
e concentrava-se nas mãos dos profissionais não habilitados formalmente, com 
exceção das grandes obras5.  Sobre o período, Morales de Los Rios Filho relembra:

Adolfo Morales de Los Rios (presidente), Silvio Rebecchi (vice-presidente), Nestor 
de Figueiredo (secretário), J.P. Preston (tesoureiro) e Lothar Kastrup (procurador). 
O Conselho administrativo era composto pelo comendador Antonio Januzzi; pelos 
arquitetos John Curtis, Arquimedes Memória, Adolfo Morales de Los Rios Filho, 
Rafael Paixão, Francisco Cuchet, e pelos engenheiros Benjamim da Rocha Faria, F. 
Pereira Passos e L. Riedlinger. Contava com 38 associados, inicialmente. 

4. PINHEIRO, Paulo Sérgio M. S. Classes médias urbanas: formação, natureza, intervenção 
na vida política. Revista Mexicana de Sociologia, v. 37, n. 2, p. 445–474, 1975. p. 451.

5. DURAND, José Carlos Garcia. A profissão de arquiteto: estudo sociológico. São Paulo: 
CREA-PINI, 1972; PARETO JR., Lindener. O cotidiano em construção: os “práticos li-
cenciados” em São Paulo (1893-1933). Dissertação de mestrado. São Paulo: Fauusp, 2011.
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1.1.5 (pág. anterior)
“Organiza-se o Instituto 
Central de Architectos”, 
A Noite, Rio de Janeiro, 
07 ago. 1924.

Os Estados fundavam escolas, concediam diplomas, mas não amparavam os profissionais, nem 
protegiam os respectivos títulos científicos. O mesmo ocorria na vida prática. O município, a cida-
de ou o particular preferia o leigo, chamado vulgarmente de “prático”, ao profissional formado6.

Nesse sentido, as discordâncias entre SCA e IBA quanto a suas regras de associação 
podem ser lidas como próprias da indefinição desse meio profissional, em consti-
tuição. No início da década de 1920, estima-se que a grande maioria dos arquitetos 
ou engenheiros-arquitetos que atuavam no Rio estivesse vinculada a uma das duas 
entidades – sendo eles tanto arquitetos imigrantes, como brasileiros formados 
no exterior ou localmente pela extinta Academia Imperial de Belas Artes, pela 
Escola Nacional de Belas Artes ou pela Escola Militar7. Cipriano Lemos, membro 
da diretoria do IBA, assim relatou a Moura Brasil do Amaral, ao felicitá-lo pelo 
lançamento da revista Architectura no Brasil, o pequeno meio profissional local:

Em Buenos Aires, a poderosa corporação de arquitetos possui magnífico semanário 
ilustrado, digno de rivalizar com as mais luxuosas revistas americanas. É que na Re-
pública amiga, já há público capaz de sustentar a vida de tão interessante periódico. 
Aqui, o número de arquitetos é diminuto. Somos uns setenta apenas, e vivemos todos 
como párias nesta linda Capital do “bolchevismo arquitetônico”8.

Em pequeno número e com um alargamento vagaroso, os arquitetos teciam, aos pou-
cos, suas redes de relações intra e extradisciplinares, definindo e negociando o alcance 
de sua voz, sua autonomia, suas primeiras fronteiras, normas e particularidades. É 
perceptível, portanto, a construção paulatina de certo sentimento de pertencimento 
a um grupo, desejoso de reconhecimento e fortalecido pela opção de coesão e de 
sublimação de diferenças. Em um contexto de quase ausência de institucionalização 
profissional, essas primeiras entidades eram propostas como espaço de aglutinação 
em prol da construção, negociação, difusão e defesa de suas plataformas.

6. RIOS FILHO, Adolfo Morales de los. Legislação do exercício da engenharia, arquitetura 
e agrimensura. Rio de Janeiro: CREA, 1947. p.11.

7. LEVY, Ruth. A exposição do Centenário e o meio arquitetônico carioca no início dos anos 1920. Rio 
de Janeiro: EBA/ UFRJ, 2010. Ver também: MARQUES, Sonia. Maestro sem orquestra: um 
estudo da ideologia do arquiteto no Brasil–1820-1950. Tese de doutorado. Recife: UFPE, 1983.

8. LEMOS, Cipriano. Prefaciando. Architectura no Brasil, v.1, n.1, p.2, out. 1921.
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Foi o primeiro passo de que temos notícia de institucionalização da repre-
sentação profissional do arquiteto no Brasil, ao lado do Centro de Arquitetos e 
Construtores do Rio de Janeiro e da Sociedade dos Arquitetos e Engenheiros de São 
Paulo, fundados em 1903 e 1911, respectivamente, e com brevíssimas vidas institu-
cionais9. Com sua fusão, em 1924, constituiu-se o Instituto Central de Arquitetos 
(ICA), renomeado em 1934 como Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). O acordo, 
relatado como liberal e amigável, visava à aproximação de todos os arquitetos em 
prol dos destinos da classe e do desenvolvimento arquitetônico do país, coordenando 
os esforços na defesa dos ideais superiores e dos interesses materiais da profissão10.

No dia 06 de agosto de 1924, uma grande assembleia realizada na Sociedade Bra-
sileira de Belas Artes debateu as últimas deliberações para a “definitiva terminação das 
rivalidades existentes” e elegeu a primeira Comissão Diretora do ICA, composta pela 
Diretoria propriamente dita – presidente (Fernando Nereu de Sampaio), vice-presidente 
(Silvio Rebecchi), primeiro e segundo secretários (Nestor de Figueiredo e Roberto Mag-
no de Carvalho), tesoureiro (Magalhães Castro) e procurador (Souza Aguiar) –, e por 
um Conselho Deliberativo com sete sócios titulares: Alberto Monteiro de Carvalho, 
Adolfo Morales de Los Rios Filho, Augusto Vasconcellos Jr., Cipriano Lemos, Celestino 
San Juan, Gabriel Marmorat, John Curtis, José Mariano Filho e William Preston11.

É relevante o fato de que, ainda que com trajetórias variadas, alguns traços 
biográficos desse primeiro grupo diretor assemelhem-se. Formados arquitetos ou 
engenheiro-arquitetos (com exceção do médico e historiador da arte e da arquite-
tura José Mariano), eram todos profissionais experientes e legitimados, sediados no 
Rio de Janeiro, com atuação de relevo na cidade e grande trânsito entre instituições, 
como a Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) e a Sociedade Brasileira de Belas 
Artes12. Embora oscilando em suas eleições teóricas e projetuais – sobretudo entre 
a coordenada neocolonial e a clássica –, era evidente a orientação acadêmica do 

9. FICHER, Sylvia. Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo. São Paulo: Edusp, 2005; SER-
RAN, João Ricardo. Os 60 anos do Instituto de Arquitetos do Brasil. Projeto, v. 26, p. 8–10, 1980.

10. MARIANO FILHO, José. [Carta] 22 jul. 1924, Rio de Janeiro [para] LOS RIOS, Adolfo 
Morales, Rio de Janeiro. 1p. Arquivo do IAB-DN.

11. ORGANIZA-SE o Instituto Central de Architectos. A Noite, Rio de Janeiro, 07 ago. 1924. p.2.
12. LEVY, Ruth. A exposição do Centenário e o meio arquitetônico carioca no início dos anos 

1920. Rio de Janeiro: EBA/ UFRJ, 2010.
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grupo e o posicionamento distante da pretensão de vanguarda ou de um ideário 
modernista, ainda que propostas a respeito da racionalização e da renovação esti-
lística, programática e técnica estivessem na pauta de muitos de seus membros13.

O ICA, em seu primeiro estatuto, instituiu cinco classes de sócios: titulares, 
honorários (qualquer um que tivesse prestado à sociedade serviços relevantes), 
beneméritos (doadores de grandes somas), correspondentes e aspirantes (alunos 
de último ano das escolas superiores do país). Poderiam ser sócios titulares os 
arquitetos ou engenheiros-arquitetos diplomados pelas escolas nacionais reco-
nhecidas, os engenheiros civis que se ocupavam de arquitetura (com limite de 
30% do total de membros titulares) e os profissionais não diplomados premiados 
em concursos públicos que tivessem demonstrado o seu mérito em obras cujo 
valor seria julgado pela Comissão Diretora do Instituto14.

Para se enquadrarem como sócios titulares, esses profissionais deveriam 
residir no Distrito Federal, sede oficial do Instituto, ou nos Estados de São Paulo 
e do Rio de Janeiro. Os sócios correspondentes seriam profissionais igualmente 
diplomados, mas que residissem fora dessas localidades. Os motivos de tal distin-
ção geográfica não são explicados pelos documentos, mas podem ter relação com 
dois fatores: por um lado, era grande a diferença no desenvolvimento dos meios 
arquitetônicos nos diversos Estados brasileiros, com uma concentração de pro-
fissionais, instituições e movimentações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não é 
improvável que essa desigualdade de formações e experiências tenha resultado em 
grupos, paulistas e cariocas, mais propensos a se organizarem profissionalmente, 
mais confiantes em sua voz e, portanto, com mais força dentro da nova instituição.

Por outro lado, é também possível que o alcance limitado da estrutura ad-
ministrativa do recém-criado Instituto não permitisse a participação plena dos 
titulares de outras localidades, o cumprimento de seus deveres e o usufruto de 
seus direitos. Nesse caso, seriam incluídos também os arquitetos paulistas, que, 
de fato, são quase inexpressivos na vida da instituição nesses primeiros anos.

13. Algo também notado por Paulo Santos, conforme relembrou em conferência de 1960, intitulada 
Presença de Lucio Costa na Arquitetura Contemporânea do Brasil (Arquivo Paulo Santos).

14. INSTITUTO CENTRAL DE ARCHITECTOS. Estatutos do Instituto Central de Archi-
tectos, Rio de Janeiro, 05 set. de 1924. 4p. Arquivo IAB-DN.
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De todo modo, essa determinação estatutária aponta para um limite da 
intenção de representação nacional da entidade, que somente começará a superar 
suas fronteiras cariocas com as movimentações pela regulamentação profissio-
nal na década de 1930 e, de maneira mais efetiva, com a criação dos primeiros 
departamentos estaduais em 1943. Nesses anos de 1920, o Rio de Janeiro é o 
principal local e objeto de atuação do ICA, ainda que em questões pontuais tenha 
estabelecido diálogos em São Paulo e em Minas Gerais.

Em contraponto ao pequeno número de documentos presentes no arquivo 
nacional do IAB relativos ao período anterior à criação do ICA, um conjunto 
razoável registra os anos posteriores a 1924. A série de relatórios anuais de ges-
tão (apresentados em julho, no momento de troca do corpo administrativo) é a 
fonte principal para a compreensão do leque de ações do Instituto até meados da 
década de 1940, ao lado da síntese histórica realizada pela revista Arquitetura e 
Urbanismo, publicação oficial do Instituto veiculada a partir de 1936.

Os primeiros dezenove anos da entidade marcam um período no qual suas 
gestões foram encabeçadas por sócios-fundadores e que somente foi encerrado 
com a posse de Paulo de Camargo e Almeida em 1943. Dentre os pontos acorda-
dos para a criação do ICA, ficava decidido que nem Gastão Bahiana, nem Adolfo 
Morales de Los Rios, então presidentes das duas entidades, poderiam fazer parte 
da primeira diretoria resultante da fusão15. Assim, Fernando de Nereu Sampaio 
se tornou o primeiro presidente, de 1924 a 1928, seguido por Cipriano Lemos, 
de 1928 a 1929; por Adolfo Morales de Los Rios Filho, de 1929 a 1930; por Nestor 
Egídio de Figueiredo, de 1930 a 1932; por Ângelo Bruhns, de 1932 a 1933; por 
Roberto Magno de Carvalho, de 1933 a 1934; por Augusto Vasconcellos Junior, 
de 1934 a 1936, e, finalmente, por um último e longo ciclo liderado novamente 
por Nestor de Figueiredo, de 1936 a 194316.

15. MARIANO FILHO, José. [Carta] 22 jul. 1924, Rio de Janeiro [para] LOS RIOS, Adolfo 
Morales, Rio de Janeiro. 1p. Arquivo IAB-DN.

16. Como informado na introdução, ao final da tese encontram-se pequenas biografias dos 
principais agentes da história institucional do IAB. De todo modo, vale mencionar 
aqui alguns estudos históricos que abordam estas trajetórias profissionais: CORREIA, 
Telma de Barros. O pitoresco no mundo industrial: Ângelo Bruhns e a vila operária 
para a Campanha Commércio e Navegação. Urbana, v.3, n.1, 2001; TRAJANO FILHO, 
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1.1.12
Fernando de Nereu 
Sampaio, 1926.

1.1.13
Nestor de Figueiredo, 
1927.

1.1.14
Roberto Magno de 
Carvalho, 1927.

1.1.15
Adolfo Morales de Los 
Rios Filho, 1930.

1.1.16
Ângelo Bruhns, 1932.

1.1.17
Cipriano Lemos, 1939.

Nesses primeiros anos, a instituição concentrou-se na elaboração de sua regulamen-
tação interna e na organização e melhoria de seu espaço físico, alugado na Rua da 
Quitanda, número 21, e recorrentemente julgado precário. Dentre suas principais 
preocupações estava o necessário aumento do quadro social de modo a solucionar a 
má situação financeira da entidade e a intensificação da participação de seus mem-
bros, tanto nas atividades administrativas como nas de convívio e formação. Em 
paralelo, dedicou-se à formulação dos primeiros documentos de regulamentação 

Francisco Sales. Nestor de Figueiredo e o urbanismo das cidades do “norte”. Urbana, 
v.5, n.6, p.96-116, mar.2013; PERES, José Roberto Pereira. A linha mestra e o mestre 
das linhas: Nerêo Sampaio e a história da formação de professores de desenho e artes 
no Rio de Janeiro (1927-1939). Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ-FE, 2015; 
NOVO, Leonardo Faggion. Entre arte e técnica: arquiteturas políticas na legitimação 
da profissão no Brasil (1920-1930). Dissertação de mestrado. Campinas: Unicamp, 2018.
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profissional e ao embate por sua difusão e implementação. É nesse momento que 
foram criadas as versões iniciais do Código Profissional do Arquiteto, da Tabela de 
Honorários Profissionais e do Regulamento Geral de Concursos de Arquitetura.

Considerando a dificuldade de regulamentar a profissão em nível federal, visto 
que, por um lado, davam certamente como perdido o embate entre arquitetos e enge-
nheiros e, por outro, como “letra morta” uma medida que intencionasse regular um 
território tão vasto, o Instituto optava, nesses anos de 1920, por consolidar a situação do 
arquiteto no Rio de Janeiro. Nesse sentido, aos poucos foi iniciado um serviço de propa-
ganda em rádio e mídia impressa que veiculou notícias relativas à sociedade e estabeleceu 
um diálogo intenso com o governo do Distrito Federal, intervindo frequentemente 
na formulação de regulamentações e na reestruturação de setores administrativos17.

Como veremos nos próximos capítulos, é preciso pontuar que, ainda que 
tal circunscrição local tenha acarretado a pequena participação de profissionais 
não cariocas nesse primeiro momento da vida institucional do ICA, ela não 
impediu o rápido estabelecimento de uma rede de interlocução internacional, 
sobretudo com associações congêneres vizinhas. Tratava-se, especialmente, de 
estreitar os laços de uma desejada fraternidade americana, principalmente por 
meio da participação nos Congressos Pan-americanos de Arquitetos. Tal fato 
levanta a hipótese de que a ausência de interlocução com profissionais de outras 
localidades nacionais não seja resultado exclusivo da dificuldade de comunicação 
ou da distância, mas também de um desencontro de posturas e objetivos. 

Com efeito, é curioso que, por um lado, não existam indícios da participação no 
ICA de figuras paulistas como Christiano Stockler das Neves, um dos arquitetos de 
maior relevo no país ao longo dos anos de 1920 e 1930 e muito atuante na organização 
profissional dos arquitetos locais. O fato de ter fundado uma entidade independente 
em 1930, o Instituto Paulista de Arquitetos, pode revelar o caráter regional dessas 
iniciativas e atestar o pequeno alcance da estrutura administrativa do ICA, mas 
também a intenção de Stockler de criar uma entidade capaz de se posicionar com 
certa equidade nas disputas do meio profissional nacional. Efetivamente, ainda que 
oferecendo sua colaboração ao ICA, o Instituto Paulista posicionou-se de maneira 

17. INSTITUTO CENTRAL DE ARCHITECTOS. Relatório do Senhor Presidente Cipriano 
Lemos, 1928-1929. Rio de Janeiro. 01 ago. 1929. 9p. Arquivo IAB-DN.
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independente no processo de elaboração da regulamentação federal da profissão e, 
na contramão da autonomia proposta pelos arquitetos do Rio de Janeiro, caminhou 
para uma união consistente com engenheiros civis paulistas após a Revolução Consti-
tucionalista, o que resultou na incorporação dos engenheiro-arquitetos mackenzistas 
ao Instituto de Engenharia e no seu gradual desaparecimento18. 

Por outro lado, vale lembrar que, apesar das movimentações de Ricardo Seve-
ro em São Paulo, ainda na década de 1910, foi José Mariano quem, no Rio, assegurou 
a repercussão ampla da tendência tradicionalista desejosa da revalorização da arte 
nacional na arquitetura durante os anos de 1920. Em oposição, São Paulo passou a 
abrigar manifestações contrárias, em defesa ora da tradição clássica, encabeçadas 
pelo próprio Stockler, ora de uma postura antitradicionalista que aproximou-se aos 
poucos do modernismo engajado de raiz europeia, catalisado pelas artes plásticas, 
mas alcançando também o âmbito da arquitetura. Em obras e manifestos mais ou 
menos polêmicos, Rino Levi, Gregori Warchavchik e Flávio de Carvalho, sediados 
na cidade, saíam em defesa das vanguardas arquitetônicas e, não por outra razão, 
tiveram dificuldade em adentrar, na época, esses novos circuitos profissionais no 
país, atuando frequentemente em suas margens ou de modo isolado.

Mesmo que não representativas do meio profissional paulista, caracterizado 
ainda pela reduzida perspectiva de renovação formal dentro de um amplo quadro 
de diversos estilos arquitetônicos praticados, algumas das polêmicas com mais 
ressonância no Rio de Janeiro, nesses anos, foram lançadas por arquitetos de São 
Paulo19. Exemplo disso foi a intervenção de Flávio de Carvalho no Congresso 
Pan-americano de 1930, evento ligado à arquitetura que mais espaço obteve na 
mídia de então. Se antes mesmo da realização desse evento já se anunciava o 
embate entre os defensores do neocolonial, do ecletismo e do grupo tendente à 
arquitetura moderna – pequeno, mas ruidoso –, ao final, o congresso funcionou 
como um momento de afirmação da hegemonia do grupo tradicionalista20.

18. FICHER, Sylvia. Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo. São Paulo: 
Edusp, 2005. p.188.

19. RABELO, Clévio. Arquitetos na cidade: espaços profissionais em expansão (Rio de Janeiro, 
1925-1935). Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2011.

20. KESSEL, Carlos. Estilo, discurso, poder: Arquitetura Neocolonial no Brasil. História 
Social, n. 6, p. 65–94, 1999.
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Entretanto, nesses últimos anos de 1930, ainda que muitos de seus asso-
ciados tenham se posicionado claramente a favor da corrente neocolonial, o 
ICA adotou uma posição oficial de neutralidade no evento e em suas demais 
manifestações públicas. Na cerimônia de abertura, se o presidente do Congres-
so, Nestor de Figueiredo, não assumia a defesa de uma postura neocolonial ou 
eclética, tampouco se aproximava da militância do modernismo. Em sintonia 
com os pronunciamentos que vinha fazendo desde 1925, anunciava um estado de 
coisas que inevitavelmente impulsionaria, segundo ele, a revisão dos conceitos 
arquitetônicos até então em pauta21. É, no mínimo, curiosa a mobilização que 
faz de expressões muitos similares às utilizadas por Le Corbusier, que havia 
passado pela cidade meses antes:

Arte de penetração política cujo alcance moral na formação mental dos nossos homens 
precisa ser plenamente conhecida e desenvolvida com ardor, tem a arquitetura em nossos 
dias uma elevada missão a que talvez não houvera atingido em civilizações anteriores. 
Ontem o problema da harmonia resumia-se nas emoções plásticas do espírito decorativo; 
hoje a beleza é eminentemente humana, ela identifica-se com a função lógica da utilidade 
das coisas. Ao observarem-se tais verdades entrechocam-se romantismo e utilitarismo; 
surgem as correntes extremadas que procuram negar a beleza apoiada no espírito deco-
rativo e há os conservadores que pretendem manter as leis acadêmicas que constituíram 
a grandeza do passado. De um lado, o homem arquiteto está convidado a conviver no seu 
século, de outro, prega-se a doutrina da evolução natural das épocas desenvolvidas lenta-
mente criando os monumentos de beleza eterna, que até hoje, serenamente apresentam-se 
no ocidente à nossa admiração. Na terra, no mar, no espaço o dinamismo vertiginoso das 
grandes velocidades. As distâncias diminuem, os povos se conhecem mais intimamente. As 
máquinas realizam o ideal da economia das energias humanas. Por todo lado a paisagem 
mecânica criando novas expressões plásticas com a locomotiva, o transatlântico e o avião22.

21. São interessantes, por exemplo, o discurso para formandos intitulado “A moderna Archi-
tectura” (Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 28 ago. 1925, p.3) e a entrevista “O ensino 
fossilizado ‒ harmonizemos o curso de architectura das Bellas-Artes com o progresso da 
cidade” (A Noite, Rio de Janeiro, 21 nov. 1925, p.1), ambos de Nestor de Figueiredo, que 
demonstram sua inquietude e a intenção de renovação da prática e do ensino em voga.

22. IV CONGRESSO PAN-AMERICANO de Architectos. A sessão solenne inaugural. Jornal 
do Comércio, Rio de Janeiro, 21 jun. 1930. p.5.
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1.1.18
Diretoria do ICA, eleita 
em 1928.

Em contraste aos primeiros anos do Instituto, é certo que parecia existir, ao 
final da década, entre os que se voltavam ao neocolonial e os que se colocavam mais 
próximos ao modernismo, um clima compartilhado de intolerância em relação à 
inércia institucional e ao conservadorismo, projetual e pedagógico, representado 
pelo ecletismo estilístico. Uma inquietação que resultava, segundo Durand, do 
expressivo alargamento do meio profissional e do fortalecimento e elitização do 
ensino da arquitetura na ENBA nesses anos23. Assim, era de se esperar que a en-
trada expressiva de novos atores no meio profissional (com outras preocupações, 
apostas em novas fronteiras disciplinares e novos comentários a fazer sobre os 
fatos arquitetônicos) transformaria, nos anos seguintes, a realidade da produção24.

23. DURAND, José Carlos Garcia. Le Corbusier no Brasil. Negociação política e renovação arqui-
tetônica: contribuição à história social da arquitetura brasileira. RBCS, n. 16, p. 1–16, 1991.

24. Se até 1924 a média anual da ENBA era de 15 alunos ingressos, a partir desse ano a escola 
registra um aumento substancial de matrículas, atingindo 57 inscritos em 1927, 78 em 
1928, e 66 em 1929. RABELO, Clévio. Arquitetos na cidade: espaços profissionais em 
expansão (Rio de Janeiro, 1925-1935). Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2011. p.36.
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1.2.1 (pág. anterior)
Homenagem do 
ICA a José Mariano 
noticiado no O Jornal, 
15 jun.1928. Rio de 
Janeiro, 1928.

1.2. Do ICA ao Instituto de Arquitetos do Brasil

A partir de 1930 é possível perceber uma inflexão na orientação do Instituto, mais 
aberta ao cotejo e divulgação de concepções em desacordo. Tal postura relaciona-se, 
provavelmente, com a introdução de certa diversidade e divergência no seu quadro ad-
ministrativo, com sua renovação gradual a partir do realinhamento de alguns de seus 
membros diretores e com o ingresso de uma nova geração no corpo de associados25. 

É significativo que Mariano não tenha ocupado nenhum cargo no ICA a 
partir de 1929, já que desfrutara de uma posição central na entidade ao longo 
dos primeiros anos de 1920 até, ao menos, 1926. De fato, por meio do Instituto, 
implementou diversas iniciativas, como um Concurso Anual de Desenho para 
alunos das escolas primárias (1925), um Concurso de Mobiliário inspirado no 
estilo Manuelino e Dom João V (1925) e um Concurso de Projetos de Casas 
Econômicas (1926), além de ter financiado individualmente atividades como a 
elaboração de um Dossiê completo da arquitetura tradicional do Brasil (1926). 
Por sua vez, o Instituto realizou seguidas homenagens a Mariano na metade da 
década de 1920, saiu em sua defesa no episódio da querela com Gastão Bahiana 
e organizou momentos importantes de divulgação de suas ideias, como a famosa 
conferência “A Arquitetura Mesológica”, na ENBA, em 1931, também enunciada 
no Congresso de Habitação nesse mesmo ano26. A partir daí, no entanto, menções 
às suas relações com o Instituto praticamente desaparecem.

Ao longo da década de 1930, muito havia mudado no campo arquitetônico 
do Rio de Janeiro, agora mais consolidado. Os debates profissionais alcançavam 

25. Para além do caso de Nestor de Figueiredo já citado, Rabelo aponta, por exemplo, para 
divergências quanto à contratação de Agache, em 1927, quando Nereu Sampaio, então 
presidente do ICA, defendia a contratação de profissionais locais e a adoção das ideias 
de Le Corbusier. RABELO, Clévio. Arquitetos na cidade: espaços profissionais em 
expansão (Rio de Janeiro, 1925-1935). Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2011. p.78.

26. Devido a um relatório sobre o IV Congresso Pan-americano enviado ao Instituto de 
Engenharia, no qual tecia críticas ao evento e que foi considerado ofensivo pelo ICA, 
sobretudo nos termos em que mencionava José Mariano, a diretoria retirou Gastão 
Bahiana da presidência de honra do Instituto e de seu quadro social. O acontecido 
despertou ampla curiosidade na imprensa carioca. Ver, a respeito: NOS ARRAIAIS 
da Engenharia e da Arquitetura, Diário da Noite, Rio de Janeiro, 11 dez. 1930, p.7.
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1.2.2 (pág. anterior)
Notícia da conferên-
cia de Le Corbusier, 
promovida pelo ICA na 
ENBA – O Jornal, Rio de 
Janeiro, 06 dez. 1929.

uma relevância pública e uma ressonância social até então inéditas, meios de 
informação especializados eram criados, aumentava o número de formados, 
promoviam-se conferências e concursos, uma crítica militante aos poucos se 
estruturava com modos novos de atuação, ganhava força o estudo e documen-
tação do patrimônio e uma sensibilidade para a realidade nacional passava a 
se desenvolver. Arquitetos estrangeiros fixavam-se na cidade trazendo consigo 
outras coordenadas e práticas, novas plataformas eram discutidas articulando 
referências de estilo, materiais, técnicas e conforto, apropriando-se de inovações 
construtivas, com certo acento progressista e transgressivo para o período. Desse 
ambiente inquieto, com lutas dispersas e conquistas coletivas, uma nova geração 
emergia, entusiasta, deslizando de uma postura meramente antiacadêmica para 
um alinhamento mais consistente com a vanguarda internacional27.

A recepção de Le Corbusier quando de passagem pelo Rio de Janeiro nos últi-
mos meses de 1929 é um bom exemplo da nova postura da instituição. Contratado 
para fazer nove conferências em Buenos Aires, o arquiteto franco-suíço incluiu o 
Brasil em seu roteiro a partir de um convite do ICA, e realizou duas conferências 
na ENBA, incorporadas a um plano de palestras anual, com ampla divulgação, que 
contava com figuras tão diversas como Fernando de Azevedo e o professor vienense 
Eugenio Steinhof, importante modernista europeu que viria a se estabelecer em 
Porto Alegre anos mais tarde. São várias as reportagens da grande imprensa que 
delegam a repercussão local do evento à ampla divulgação realizada pelo ICA, que, 
ao longo de toda sua estadia, ciceroneou o arquiteto em momentos oficiais e sociais28.  

Na segunda conferência, Morales de Los Rios Filho, então presidente do ICA, 
ainda que tenha insistido na neutralidade da instituição, saudou Le Corbusier como 

27. LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik: fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac 
Naify, 2011; RABELO, Clévio. Arquitetos na cidade: espaços profissionais em expansão 
(Rio de Janeiro, 1925-1935). Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2011.  

28. P. ex.: O SR. LE CORBUSIER embarcou ontem para a França, O Jornal, Rio de Janeiro, 
10 dez.1929, p.1; A ESTADIA de Le Corbusier no Rio de Janeiro, Movimento Brasileiro, 
Rio de Janeiro, n.12, dez.1929, p.6-8; A REVOLUÇÃO na architetura. O Jornal, Rio 
de Janeiro, 06 dez 1929. Paulo Santos também comenta o papel central do ICA para 
a promoção do evento (SANTOS, Paulo. Presença de Lucio Costa na Arquitetura 
Contemporânea do Brasil. Conferência. 80p. Arquivo Paulo Santos).
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1.2.3 (pág. anterior)
Notícia da conferência de 
Eugênio Steinhof, promo-
vida pelo ICA na Enba – 
Diário da Noite, Rio de 
Janeiro, 13 ago. 1930.

a figura mais avançada do movimento arquitetônico moderno, lembrando o seu 
reconhecimento universal, seu incontestável valor profissional, a originalidade de 
seu trabalho, e fazendo votos para que sua palavra contribuísse para a elucidação 
das ansiedades e incertezas do momento pelo qual passava a arquitetura mundial29. 

Assim, envolvendo-se com maior ou menor intensidade, fato é que o ICA 
não permaneceu à margem dessas movimentações, ainda que seu papel tenha 
sido pouco estudado pela historiografia interessada no período. É indissociável 
desse processo o aumento do reconhecimento social do Instituto, simbolizado 
pela declaração de sua utilidade pública por uma lei municipal criada em 1929. 
Ao solicitá-la, o ICA apresentava-se como a entidade máxima dos arquitetos no 
Brasil, elencando os valiosos serviços já prestados ao governo, como o julgamento 
de concursos de arquitetura; a apresentação de sugestões para a reorganização 
de leis e departamentos públicos; a elaboração de memoriais e trabalhos gráficos 
para remodelações urbanas; a organização de honrarias a arquitetos estrangeiros 
e o estabelecimento de relações internacionais30.

É curioso que não se possa entrever, através do clima de cordialidade 
reinante durante essa primeira passagem de Le Corbusier, o ambiente arquite-
tônico inquieto que nos meses seguintes daria lastro a movimentações fervorosas 
pela renovação da prática e do ensino, tendo como referência o ideário da arqui-
tetura moderna. Atentos e perplexos à fala do arquiteto franco-suíço, um reduto 
purista de jovens, animados por suas ideias, logo demonstraria sua insatisfação31. 

29. A ÚLTIMA conferência de Le Corbusier.  Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 07 dez.1929, 
p.5. Vale dizer que outros círculos profissionais envolvidos com a atividade urbanística 
no Rio de Janeiro – como os engenheiros articulados à estrutura administrativa muni-
cipal – foram bem menos receptivos às propostas de Le Corbusier. Ver: FARIA, Rodrigo 
Santos de. José de Oliveira Reis, urbanista em construção: uma trajetória profissional no 
processo de institucionalização do urbanismo no Brasil (1926-1965/1966). Tese de douto-
rado. Campinas: Unicamp, 2007. p.35-36.

30. CONSIDERA-SE de utilidade pública o Instituto Central de Architectos. Jornal do 
Comércio, Rio de Janeiro, 25 set.1930, p.13.

31. SANTOS, Paulo. Quatro séculos de arquitetura. Rio de Janeiro: IAB, 1977. p112-113; Id. 
Presença de Lúcio Costa na Arquitetura Contemporânea do Brasil. Conferência. 80p. 
p. 67. Arquivo Paulo Santos. 
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1.2.4 (pág. anterior)
Notícia da reunião de 
membros do ICA com 
o interventor Pedro 
Ernesto sobre os planos 
de remodelação do Rio 
de Janeiro – Correio da 
Manhã, Rio de Janeiro, 
12 nov. 1931.

1.2.5
Júri do concurso de 
projetos para o Farol de 
Colombo em visita ao 
edifício da Associação 
Brasileira de Imprensa, 
na companhia do pre-
sidente da instituição, 
Herbert Moses, e 
Nestor de Figueiredo, 
presidente do ICA. Rio 
de Janeiro, 1931.

O episódio mais simbólico talvez tenha sido o apoio estudantil à breve 
reforma implementada por Lucio Costa na ENBA a partir de dezembro de 1930. 
Trata-se de um momento-chave para a difusão da arquitetura internacional e 
para a transformação do ensino de arquitetura no país a partir de sua aproxi-
mação às tendências de renovação emergentes nas outras artes desde a década 
anterior, assim como da revalorização da dimensão construtiva. Até então, os 
cursos nacionais dedicavam-se, sobretudo, à formação artística apoiada na trans-
missão de um vocabulário formal e de aspectos técnicos ligados aos exercícios 
de composição volumétrica e estudo de fachadas, visando atender a demanda 
de produção de bens simbólicos e artísticos do Estado e de uma exígua clientela 
do meio urbano. Aos poucos as matrizes curriculares passariam a ser revistas 
seguindo-se a ideia da atuação mais ampla do arquiteto, articulada à reflexão 
sobre sua identidade e sobre seu novo papel na sociedade brasileira32.

Muito já se falou desse episódio, mas, interessa-nos aqui pontuar, a partir 
dele, o início de um processo que viria a transformar radicalmente a reflexão 
acadêmica, os significados da produção arquitetônica e a própria ideia do fazer 
profissional, e que teria repercussões diretas na reformulação da estrutura e das 
pautas do Instituto nos anos seguintes. Não por acaso, dentre os vários estudantes 

32. MARQUES, Sonia. Maestro sem orquestra: um estudo da ideologia do arquiteto no 
Brasil–1820-1950. Tese de doutorado. Recife: UFPE, 1983.





67

1.2.6 (pág. anterior)
Notícia da homenagem 
do ICA a Frank Lloyd 
Wright – Correio da 
Manhã, Rio de Janeiro, 
24 out. 1931.

do período estão figuras como Alcides da Rocha Miranda, Firmino Fernandes 
Saldanha, Oscar Niemeyer, Abelardo de Souza, Jorge Moreira, Ernani de Vas-
concelos, Milton Roberto e Hélio Uchoa, que logo iriam se envolver, de manei-
ra intensa, com as atividades do ICA. É notável a breve participação de Lúcio 
Costa na Comissão Diretora do Instituto justamente em julho de 1931, quando 
era diretor da ENBA e quando já havia implementado parte de suas medidas33. 

Em outubro do mesmo ano, Frank Lloyd Wright, quando de passagem pelo Rio 
de Janeiro para compor o júri do concurso de projetos para o Farol de Colombo, to-
mou partido dos estudantes em sua greve contra a recente demissão do jovem diretor. 
A partir da resposta ao apelo do arquiteto por atenção a essas demandas discentes, 
podemos entrever o posicionamento do ICA em relação ao episódio34. Contrapon-
do-se à acusação de que se mantinha indiferente à situação, em réplica ao Correio 
da Manhã, o primeiro secretário do Instituto. Henrique Lins de Almeida, declarava:

O Instituto Central de Arquitetos, portanto, não silenciou. Da mesma forma, deliberará 
também sobre o apelo do eminente arquiteto Frank Lloyd Wright sendo de notar que a 
nossa ideologia em torno do ensino de arquitetura acha-se em muitos pontos de acordo 
com o pensamento criador do mestre de renome universal, conforme se verifica do me-
morial que este Instituto enviou ao governo na pessoa de seu ministro da Educação e 
Saúde Pública. [...] O ensino projetado deve ser eminentemente moderno, isto é, liberto 
de academicismo que determinou por muito tempo obediência severa e passiva aos 
cânones de civilizações passadas. As expressões plásticas anteriores à época moderna 
serão estudadas, é claro, mas sem induzir o jovem estudante brasileiro a repetições e 
decalques de arquiteturas anacrônicas ou incompatíveis com o ambiente nacional35.

33. Não são claras as condições de sua vinculação ao ICA, mesmo porque alguns anos 
depois já temos notícias de sua total desvinculação: em 1935, quando indicado pelo 
IAB para a equipe que elaboraria o plano para a Cidade Universitária sob comando 
de Piacentini, Lucio Costa não era mais associado.

34. São exemplos as reportagens “As homenagens de ontem ao arquiteto Frank Lloyd Wright” (Cor-
reio da Manhã,  Rio de Janeiro, 24 out. 1931, p.3) e “A Escola de Bellas Artes em foco. O I.C.A. 
não tem ficado indiferente à situação” (Correio da Manhã, Rio de janeiro, 8 nov. 1931, p.2).

35. A ESCOLA DE BELLAS Artes em foco. O I.C.A. não tem ficado indiferente à situação. 
Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 8 nov. 1931. p.2.
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Janeiro, 19 dez. 1930.

Com efeito, apesar da repercussão negativa do visitante entre os defensores da 
tradição, e ainda que atuando como um catalizador para a polarização entre “aca-
dêmicos” e “modernos”, Wright foi recebido com entusiasmo pelo ICA, nomeado 
seu membro honorário e manteve laços, após sua partida, com Nestor de Figuei-
redo, então presidente da entidade, que, ao lado de Lúcio Costa, passou a integrar 
a lista de Friends of the fellowship da escola de Taliesin criada no ano seguinte36.

No entanto, ainda que tenha ganhado espaço nas ações do Instituto, esse 
debate pela renovação das referências teóricas e projetuais acompanhou, nos pri-
meiros anos de 1930, outras pautas igualmente centrais em sua agenda. Ao lado 
do problema da moradia econômica, a difusão do ensino de arquitetura nacional-
mente e a regulamentação federal da profissão tornaram-se focos da mobilização 
da entidade com a instalação do governo provisório que, aos olhos entusiasmados 
da instituição, operava uma importante e revolucionária transformação nacional37. 

Largamente coincidentes com os ideários políticos correntes, essas ambições 
teriam como sua resposta mais importante a aprovação do decreto 23.569 de 11 de 
dezembro de 1933, que regulamentou em nível federal o exercício das profissões 
de engenheiro, arquiteto e agrônomo38. De fato, os primeiros anos do governo de 
Vargas marcam o início da intervenção do poder central no processo de regula-
mentação das profissões de nível superior, tanto das já sedimentadas no sistema de 

36. IRIGOYEN, Adriana. Wright e Artigas: duas viagens. São Paulo: Ateliê, 2002. p.58
37. FIGUEIREDO, Nestor. Relatório. Rio de Janeiro, 30 jul. 1931. 4p. Arquivo IAB-DN. Vale 

observar, a respeito da difusão do ensino, a ênfase na criação de uma escola no Recife – 
efetivamente fundada como Escola de Belas Artes de Pernambuco, em 1932 – como núcleo 
de irradiação para o Nordeste e o Norte do país. A participação do ICA no debate pela 
construção de casas operárias encabeçado pelo Ministério do Trabalho foi amplamente 
noticiada na imprensa diária, desde a formulação de legislação pertinente até a escolha 
de terrenos na cidade do Rio de Janeiro. Ver como exemplos as reportagens: HABITA-
ÇÕES para os pobres, Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 12 dez. 1930; ESTUDANDO a 
localização mais vantajosa das casas operárias, O Jornal, Rio de Janeiro, 30 dez. 1930. p.7.

38. Algumas leis que buscavam regular a atuação dos não diplomados já tinham sido pro-
mulgadas, mas não com tanta importância, como a lei n. 4.793 de 1924. Nos anos de 
1924 e 1925, nos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, foram promul-
gadas sucessivamente leis de regulamentação locais da profissão de arquitetos. Ver 
LOS RIOS FILHO, Adolfo Morales de. Regulamentação da Profissão de Arquiteto 
no Brasil. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 nov.1932. p11.



70

ensino e no mercado de trabalho – como direito, medicina e engenharia –, como 
das novas especialidades, que passaram também a dispor de jurisdição própria39. 

Em sua maioria, são decretos muito semelhantes que, por um lado, buscavam 
tratar das exigências quanto à habilitação, restringindo o exercício profissional aos 
diplomados, disciplinando os requisitos legais e escolares para seu desempenho e 
congelando a atuação dos práticos, ainda que seus direitos adquiridos tenham sido 
reconhecidos. Por outro, delimitavam as atividades, funções e atribuições específicas 
de determinada categoria na tentativa de demarcar fronteiras, ou seja, estabelecer, 
em princípio, barreiras legais à concorrência entre profissionais de áreas afins40.

São vários os relatos do ICA sobre as atividades da comissão organizada pelo 
recém-criado Ministério do Trabalho para estudar essa regulamentação, na qual os 
arquitetos estavam em evidente minoria em meio às diversas entidades envolvidas41. 
Ao final do processo, Adolfo Morales de Los Rios Filho, representante do Instituto e 
um dos paladinos no movimento pela regulamentação profissional, deixava transpa-
recer sua insatisfação, ainda que declarasse ter conseguido o máximo que era lícito 
esperar de um grupo cuja composição de forças não era favorável ao arquiteto42.

Com efeito, o novo decreto não fazia grande distinção entre as disciplinas da 
engenharia e da arquitetura. Eram comuns o estudo, projeto, direção, fiscalização e 
construção de edifícios (com todas as suas obras complementares), e o projeto, direção 

39. MICELI, Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
40. Idem, ibidem.
41. Diversas entidades compunham a comissão: Associação Brasileira de Concreto, Asso-

ciação dos Construtores Civis, Associação dos Engenheiros Civis da Bahia, Clube 
de Engenharia, Instituto Central de Arquitetos, Sindicato Central de Engenheiros, 
Instituto de Engenharia, Instituto Paulista de Arquitetos, Sociedade Brasileira de 
Engenheiros e Sociedade Mineira de Engenheiros.

42. CARVALHO, Roberto Magno. Relatório de 1933-1934. Rio de Janeiro, 08 ago. 1934. 8p. 
Arquivo IAB-DN. Não é nosso objetivo avançar na discussão dos meandros desse 
episódio tão central para a configuração do exercício da profissão no Brasil. Bons 
trabalhos acadêmicos já se lançaram na investigação dessa fragilidade de partida dos 
arquitetos, além das disputas e das negociações para a consolidação de um consenso 
legal, porém imperfeito, como o estudo de Leonardo Novo. NOVO, Leonardo Fag-
gion. Entre arte e técnica: arquiteturas políticas na legitimação da profissão no Brasil 
(1920-1930). Dissertação de mestrado. Campinas: Unicamp, 2018.
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e fiscalização dos serviços de urbanismo, ficando exclusivas aos arquitetos somente 
as obras que tivessem caráter essencialmente artístico ou monumental, as de paisa-
gismo e as de grande decoração arquitetônica43. Assim, essa primeira definição legal 
visava, sobretudo, assegurar as fronteiras de mercado para os diplomados, tornando 
o ensino institucional o caminho único para obtenção da competência profissional e 
dando início à clivagem do processo de domínio do canteiro de obras pelos práticos44. 

As insatisfações com tal coincidência legal – fiscalizada dentro do “mais 
genuíno espírito politécnico” pelo sistema CREA-CONFEA, também criado 
neste momento – e o embate pelo estabelecimento de uma visão social e legal 
da especificidade da profissão permanecerão durante todo o recorte temporal 
desta pesquisa, sendo centrais na luta dos arquitetos pela definição dos contornos 
de sua atuação e motivando, em grande medida, a arregimentação em torno do 
IAB45. Serão inúmeras idas e vindas, entre formulações de leis para desvincular 
as profissões de engenheiros e arquitetos, acordos com deputados e negociações 
com entidades politécnicas (quase sempre frustradas), que terão como desfecho 
a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, somente em 201046.

Ainda que seja evidente que os termos finais do decreto tenham resultado das 
disputas ao longo de sua elaboração e da perda do jogo pelos arquitetos em relação 
aos engenheiros, é importante ter em mente a falta de consenso interno sobre os 
limites e concepções da disciplina e de sua indistinção parcial em relação a outras 
áreas de conhecimento. Também para os arquitetos, tratava-se de um momento de 
incerteza acerca dos contornos e perspectivas da profissão no Brasil, assim como no 

43. FICHER, Sylvia. Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo. São Paulo: Edusp, 
2005. p.188. pp.175-176.

44. PARETO, Lindener Junior. Construção da indistinção: Os “Arquitetos Licenciados” e a 
cidade de São Paulo (1870-1933). In: PEIXOTO, Elaine Ribeiro et al. (Org.). Tempos e 
escalas da cidade e do urbanismo: Anais do XIII Seminário de História da Cidade e 
do Urbanismo. Brasília: UNB, 2014. 

45. DURAND, José Carlos Garcia. A profissão de arquiteto: estudo sociológico. São Paulo: 
CREA-PINI, 1972; SANTOS, Roberto Eustaáquio dos. A armação do concreto no 
Brasil: história da difusão da tecnologia do concreto armado e da construção de sua 
hegemonia. Tese de doutorado. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

46. OLIVEIRA, Antonio Francisco de. A regulamentação do exercício profissional da arqui-
tetura no Brasil. Tese de doutorado. Salvador: UFBA, 2011.
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restante da América Latina, tal como percorreremos no próximo capítulo. Em plena 
mudança dos recursos materiais e intelectuais, imersos no debate pela renovação das 
coordenadas arquitetônicas, os arquitetos tinham intenções e se inclinavam para o 
futuro de maneiras diferentes, divergindo na eleição de problemas e resoluções, sem 
um claro alinhamento de condutas ou entendimento sobre seu modo de atuação.

Como veremos, trata-se de um cenário que se transformou em pouco tem-
po, mudança esta, sem dúvida, relacionada à dilatação e consolidação do meio 
profissional e acadêmico no país, mas também à difusão e consolidação ampla do 
ideário modernista e de uma identidade profissional ideal, que perduraria de modo 
quase hegemônico até 196047. Tal identidade correspondia a uma atuação liberal, 
de prestação de serviços, paga unicamente mediante honorários, no topo da hie-
rarquia da construção civil, com domínio pleno do processo de projeto e produção 
da obra, desinteressada comercialmente, cívica e rechaçando qualquer publicidade, 
além de orientar-se por princípios éticos, de respeito à sociabilidade profissional, de 
defesa da causa arquitetônica e de sobreposição do interesse coletivo ao individual.

Uma listagem retrospectiva nos dá ideia do amplo leque de atuação do ICA 
entre 1924 e 1935 e de sua crescente legitimação social como órgão representativo: 
estabelecimento de um serviço constante de propaganda em rádio e mídia impressa; 
elaboração e revisão de documentações básicas de orientação profissional, tais como 
a tabela de honorários e a regulamentação da profissão; formulação e intervenção 
no processo de regulamentação e planejamento urbano, sobretudo no Distrito 
Federal; protestos contra e por ações na cidade; participação na fundação da Asso-

47. Ainda que a ampliação do número de instituições de ensino autônomo de arquitetura tenha 
se dado de maneira significativa somente após a metade dos anos de 1940, a criação da 
Escola de Arquitetura da Universidade de Minas, em 1930, do curso de arquitetura do 
Recife, em 1932, e o aumento de matriculados no curso da ENBA e nos três cursos de 
arquitetura ligados às escolas politécnicas já existentes em São Paulo e na Bahia apon-
tam para o início de um processo nacional, ainda tímido, de aumento do número de 
arquitetos e fortalecimento de sua autonomia. Cf.: FICHER, Sylvia. Os arquitetos da Poli: 
ensino e profissão em São Paulo. São Paulo: Edusp, 2005; MARQUES, Sonia. Maestro 
sem orquestra: um estudo da ideologia do arquiteto no Brasil–1820-1950. Tese de douto-
rado. Recife: UFPE, 1983; RABELO, Clévio. Arquitetos na cidade: espaços profissionais 
em expansão (Rio de Janeiro, 1925-1935). Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2011.
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ciação Brasileira de Urbanismo, uma entidade interdisciplinar 48; intercâmbio com 
sociedades e profissionais estrangeiros; representação em congressos internacionais 
de arquitetura e arte; elaboração do regulamento de concursos e  empenho por sua 
aplicação e cumprimento (incluindo a aprovação de sua obrigatoriedade no caso de 
contratação de projetos para edifícios federais), patrocínio e organização de certa-
mes49; apresentação de sugestões para a reforma do ensino no país; representação 
de classe na Assembleia Constituinte de 1933-193450; colaboração com a criação e o 
fortalecimento de instituições e instrumentos para a proteção do patrimônio his-
tórico e artístico nacional; incentivo e organização de conferências e momentos de 
encontro profissionais; e, finalmente, promoção de eventos de confraternização51.

48. Não é claro o vínculo estabelecido entre o ICA e a Associação Brasileira de Urbanismo, 
fundada em 1927 e com uma vida institucional aparentemente breve. Criada por ocasião 
dos debates lançados pela visita de Alfred Agache, os estatutos da entidade declaravam 
seu interesse em promover a aproximação de profissionais variados preocupados com os 
problemas do urbanismo. Nestor de Figueiredo foi membro da primeira diretoria. Ver 
ASSOCIAÇÃO Brasileira de Urbanismo. Jornal do Brasil, Rio de janeiro, 10 ago. 1927.p.8.

49. São concursos como os organizados para o Pavilhão Brasileiro na Exposição de Filadélfia 
(1925), Estádio do Clube de Regatas do Flamengo (1926), Pavilhão Brasileiro para a 
Exposição de Sevilha (1927), Arquivo e Biblioteca do Itamaraty (1927), Escola Normal 
do Distrito Federal (1927), Sede da Sociedade Rio-grandense (1930), Albergue Noturno 
(1931), Edifício para os Correios e Telégrafos (1931), Edifício da Recebedoria de Rendas 
(1932), Sede da Caixa Econômica (1932), Edifício do Ministério do Trabalho (1933), 
Fundação Oswaldo Cruz (1934) e Ministério da Educação (1935).

50. A participação das entidades profissionais no aparato decisório do Estado, especialmente 
na formulação de leis e regras extensivas a toda a população, foi discutida no Brasil 
na década de 1930 como uma alternativa para a modernização do Estado. A medida 
chegou a ser implantada na Assembleia Constituinte de 1933-1934 e, posteriormente, 
consagrada na Constituição como partícipe do Congresso Nacional e das assembleias 
legislativas estaduais. Ela prevaleceu até novembro de 1937, quando o Estado Novo 
interrompeu o funcionamento de todos os órgãos legislativos do país. Depois, nunca 
mais foi aplicada sob a forma parlamentar. BARRETO, Álvaro Augusto de Borba. 
Representação das Associações Profissionais no Brasil: o debate dos anos 1930. Revista 
de Sociologia e Politica, n. 22, p. 119–133, 2004.

51. INSTITUTO de Arquitetos do Brasil. Boletim nº. 2. Arquitetura e Urbanismo, Rio de Ja-
neiro, Ano I, n. 2, p.49-51, jul.ago.1936; INSTITUTO CENTRAL DE ARCHITECTOS. 
Relatório das ocorrências verificadas no período social de 1934 a 1935, aprovado pela Co-
missão Diretora em 7 de agosto de 1935. Rio de Janeiro, 7 ago. 1935. 14p. Arquivo IAB-DN.
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Nesses anos, o Instituto cresceu e consolidou-se como entidade represen-
tativa, ao menos localmente, desfazendo-se, em parte, das relações informais 
inicialmente estabelecidas, e traçando planos para um novo alcance de suas 
atividades. Em meados dos anos de 1930, é perceptível que cada vez mais suas 
ações intencionavam uma expansão em âmbito nacional. Assumindo aos poucos 
um novo tom, adotava uma postura mais enfática de representação federativa, 
consolidando tal intenção ao alterar seu nome para Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB) em decisão de 1934, implementada na reforma dos estatutos de 193552. 

1.3. As fronteiras cariocas do IAB na era Vargas

É de junho de 1936 o número inaugural da primeira revista oficial do IAB, a 
Arquitetura e Urbanismo, que pretendia divulgar e discutir um amplo espectro 
de assuntos relacionados à profissão. Nas palavras de Augusto de Vasconcellos 
Junior, então presidente, se os primeiros frutos da atuação do Instituto já eram 
amplamente perceptíveis, a publicação respondia a uma imperiosa necessidade: 
enfrentar a incompreensão pública da finalidade da profissão e aumentar seu 
reconhecimento social. Por outro lado, pretendia ser um canal de informação 
especializada alternativo aos estrangeiros, trazendo soluções brasileiras em con-
traposição a ideias exóticas e não adaptadas ao ambiente local53.

Cipriano Lemos, diretor e principal nome da publicação até seu falecimento 
em 1939, fazia a mesma leitura. Para ele, o empreendimento respondia aos ape-
los por uma revista de arquitetura, similar às congêneres sul-americanas, que 
enfrentasse a incompreensão e ausência de um lugar específico de atuação do 
arquiteto no Brasil54. Se era evidente uma sensível melhora da situação profis-

52. Ibidem.
53. VASCONCELLOS JR., Augusto de. Novos horizontes. Arquitetura e Urbanismo, v. 1, n. 

1, p.5, mai.jun.1936.
54. Como veremos no segundo capítulo, as revistas, ao lado das associações gremiais e 

das instituições de ensino, constituíram uma tríade de embate pelo fortalecimento 
profissional na primeira metade do século XX na América Latina. Podemos citar, 
por exemplo, as revistas Arquitectura, da Sociedade de Arquitetos do Uruguai e sua 
homônima, da Sociedade Central de Arquitetos da Argentina.
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sional ao longo dos últimos anos – visível no aumento do número de arquitetos, 
no aprimoramento do ensino e no crescente mercado editorial, que tornavam 
possível sustentar uma revista com trabalhos de alto nível intelectual, artístico 
e técnico –, tratava-se, ainda, de promover a “verdadeira profissão” 55.

É verdade, no entanto, que aos olhos da entidade, o momento era muito 
diverso dos anos de 1920, dado que já se julgava a ausência de perspectiva profis-
sional, o reduzidíssimo quadro de arquitetos e o desconhecimento quase completo 
da profissão por parte do público e das autoridades como problemas em parte 
superados. Para Augusto de Vasconcellos, era um progresso sensível, com o qual 
o IAB considerava alcançado um “patente e incontestável prestígio”, graças aos 
esforços de uma geração que, agora, já se sentia cansada e ansiosa pela ascensão 
das novas gerações: “Os moços que tomem agora o lugar da velha guarda para 
maior vida e vibração dos trabalhos a realizar. O mais difícil, que é consolidar 
uma instituição desta natureza, está feito” 56.

Sem informação de tiragem, todos os números da revista seguiram mais 
ou menos uma mesma estrutura57. Seu corpo editorial era composto pelo diretor 
(Cipriano Lemos até maio de 1939 e, após seu falecimento, Ricardo Antunes), 
secretário (E. Xavier do Prado até janeiro de 1938, Ricardo Antunes até novembro 
de 1938 e, depois, Adalberto Szilard), tesoureiro (Raul Cerqueira) e um conselho 
técnico (por onde passaram Cipriano Lemos, Augusto de Vasconcellos Júnior, 
Paulo Nunes Pires, Adalberto Szilard, Ricardo Antunes, Gerson Pompeu Pinheiro 
e J. O. de Saboia Ribeiro). Em março de 1938, Gerson Pompeu Pinheiro torna-

55. VASCONCELLOS JR., Augusto de. Novos horizontes. Arquitetura e Urbanismo, v.1, n.1, 
p.5, mai.jun.1936.

56. INSTITUTO de Arquitetos do Brasil. Boletim 1. Arquitetura e Urbanismo, v.1, n.1, p.43-
44, mai.jun.1936.

57. Quase todos os editoriais são voltados ao problemático lugar do arquiteto e à incompreensão 
social do ofício. A revista normalmente se estruturava por um conjunto de anúncios, o su-
mário, uma página informativa sobre a composição vigente da diretoria do IAB, o editorial, 
projetos arquitetônicos, “folhas de informação” (uma seção permanente com conteúdo 
técnico, redigida por Adalberto Szilard), um ou outro projeto de mobiliário e decoração, 
o boletim do IAB (extinto em março de 1938), trabalhos dos alunos da ENBA, uma seção 
de notas, comentários e bibliografia, uma página listando os “nossos arquitetos” e, por 
fim, a “tribuna livre”, com trabalhos de qualquer gênero cuja publicidade fosse solicitada.
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se redator-chefe de arquitetura e Ricardo Antunes redator-chefe de urbanismo, 
sendo substituído, em novembro, por J. O. de Saboia Ribeiro.

Inteiramente composta por profissionais sediados no Rio, essa comissão 
editorial alertava para seu papel não redator, solicitando a colaboração fre-
quente do meio profissional. O desejo de um padrão elevado para a publicação, 
“espiritual e materialmente”, determinaria a decisão de manter sua direção 
e exploração sob controle exclusivo de arquitetos. Contudo, é interessante o 
fato de que a revista, ainda que órgão oficial, permanecesse em propriedade 
de alguns profissionais de modo a não arriscar as reservas financeiras do IAB. 
Assim, além do grupo administrativo, uma outra comissão era encarregada 
da seleção dos trabalhos a serem publicados, com arquitetos indicados pelo 
IAB e pelos acionistas58.

Com frequência bimestral, não se sabe ao certo o alcance territorial da 
publicação. Em todo caso, nela se percebe uma estratégia de comunicação e 
congregação como parte do processo de afirmação corporativa. Sua intenção 
era atingir tanto o público brasileiro quanto os leitores estrangeiros, divulgan-
do as realizações locais e qualificando o intercâmbio cultural que vinha sendo 
costurado. Se por um lado notas de que a revista circulava entre sociedades 
profissionais latino-americanas e a presença efetiva de exemplares em bibliote-
cas de outros Estados apontam para uma distribuição nacional e internacional, 
por outro a seção “nossos arquitetos”, os anúncios e os projetos publicados – 
majoritariamente do Rio de Janeiro – apontam para um âmbito de produção e 
circulação preferencial mais restrito.

Um ano após seu lançamento, a comissão editorial dizia-se satisfeita ao ava-
liar a excepcional acolhida da revista, que alcançava reconhecimento e legitimida-
de, nacional e internacional. Enfrentaria, no entanto, algumas objeções, sobretudo 
por não assumir uma militância pela implementação do ideário modernista. A 
tal crítica, responderia convocando, novamente, o pressuposto de neutralidade:

58. INSTITUTO de Arquitetos do Brasil - Boletim 3. Arquitetura e Urbanismo, v.1, n.3, 
p.170-173, set.out.1936.
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1.3.3 (pág. anterior)
Notícia da conferência 
de Raul Lino, organizada 
pelo IAB – A Noite, Rio 
de Janeiro, 31 mai. 1936.

Alguns objetam, é verdade, que a revista não se apresenta com caráter doutrinário. 
No entender dos apóstolos da moderna arquitetura ela deveria propugnar suas ideias. 
Essa crítica, se fosse cabível, não atingiria a diretoria: dissemos no artigo de apre-
sentação que não seríamos os redatores da revista. Lá está escrito: “são os arquitetos 
talentosos que hão de dar vida e alma às páginas desta revista”. Logo, competia aos 
apologistas das novas formas arquitetônicas – modéstia à parte – fazer desta revista 
um órgão de propaganda de seus trabalhos. Nada teríamos a opor a esse apostolado. 
Convêm repetir o que já dissemos várias vezes: ARQUITETURA E URBANISMO 
não é propriedade individual 59.

No mesmo sentido, o presidente do IAB, Nestor de Figueiredo, profetizava que 
a revista, ao registrar doutrinas em debate, escrevia a história da produção con-
temporânea, e, do choque entre “clássicos, atualistas e futuristas”, a arquitetura 
necessária surgiria, nem subserviente ao passado, nem tampouco decalque de 
tendências modernas em desacordo com a realidade60. Efetivamente, a revista 
apresentou um conjunto variado de projetos, muitos de edificações e alguns poucos 
de urbanismo, quase todos já afastados da perspectiva clássica, alguns mobilizando 
elementos ecléticos ou neocoloniais e muitos aproximando-se de uma linguagem 
racionalista. O que os reúne é o fato de que são, quase todos, de arquitetos atuan-
tes no Rio de Janeiro – com poucas exceções, como Mario Penteado, egresso da 
ENBA, mas residente em Campinas – e, mais do que isso, de profissionais que 
estiveram de alguma maneira próximos ao conselho administrativo da entidade. 

A data de encerramento da publicação não é clara, mas deu-se provavelmen-
te com as duas edições de 1942. O falecimento de Cipriano Lemos no primeiro 
semestre de 1939 pode justificar a perda de fôlego da publicação daí em diante, já 
que esta era repetidamente relatada como um empreendimento heroico e quase 
individual do diretor61.

59. O NOSSO aniversário. Arquitetura e Urbanismo, v.2, n.3, p.115, mai.jun.1937.
60. FIGUEIREDO, Nestor de. O êxito de uma boa ideia. Arquitetura e Urbanismo, v.2, n.3, 

p.116, mai.jun.1937.
61. FAZEM já 18 anos [...]. Arquitetura e Urbanismo, v.4, n.3, p.468-469, mai.jun.1939. Análises mais 

detidas sobre a revista Arquitetura e Urbanismo foram feitas por Clévio Rabelo, aqui já citado, 
e Juliana Cardoso Nery: NERY, Juliana Cardoso. Falas e ecos na formação da arquitetura 
moderna no Brasil. Tese de doutorado. Salvador: Faculdade de Arquitetura-UFBA, 2013.
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1.3.4 (pág. anterior)
Notícia do posiciona-
mento favorável do IAB 
sobre a contratação de 
Piacentini para o plano 
da Cidade Universitária 
do RJ – O Jornal, Rio de 
Janeiro, 1 ago. 1935.

1.3.5
Recepção organizada 
pelo IAB em homena-
gem a Phillip Goodwin. 
Cassino Atlântico, Rio 
de Janeiro, jul. 1942.

Ao lado dos relatórios anuais do IAB, os boletins e a seção de notas da revista 
nos indicam o leque de ações empreendidas pelo Instituto nessa segunda metade da 
década de 1930, que mantém em grande parte as diretrizes anteriores: representação 
profissional em entidades diversas, sobretudo no CONFEA e CREA; interlocução 
com associações congêneres internacionais; revisão de sua documentação interna 
(como estatutos e regimentos); contribuição para elaboração de legislações urbanas; 
manifestações sobre problemas da cidade (incluindo parecer favorável à contra-
tação de Marcello Piacentini para realização do plano da Cidade Universitária); 
envolvimento com a atualização do ensino superior; promoção de palestras (como 
a do português Raul Lino, em 1935, e de Paul Lester Wiener, em 1941, ambas 
despertando grande interesse da imprensa diária); eventos sociais, homenagens 
e confraternizações; participação em congressos internacionais, e tentativas de 
melhorias de suas instalações, sempre bloqueadas por problemas orçamentários.

O que nos parece ser algo marcante no período é a intervenção sistemática 
do Instituto em prol da implementação e do atendimento ao seu Regulamento de 
Concursos de Projetos de Arquitetura. Se no Brasil a necessidade dessa normati-
zação já era pauta das manifestações em defesa dos interesses da profissão desde 
os primeiros Congressos Pan-americanos de Arquitetos, é ao longo das décadas de 
1930 e 1940 que se registraria um aumento expressivo no uso de tal procedimento, 
em parte como resultado de sua nova obrigatoriedade na contratação de projetos 
de grandes dimensões.
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1.3.7
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Amplamente comemorada pelos arquitetos e uma das principais conquis-
tas do IAB nesses anos, a Lei federal n° 125, de 3 de dezembro de 1935, tornou 
obrigatória a realização de concursos entre profissionais legalmente habilitados 
para a escolha de edifícios estatais de grandes proporções. Sua promulgação pode 
ser considerada um fato de peso, visto que se deu justamente em um momento 
em que se estabeleceu um novo mercado de obras públicas, (muito distintas das 
implantadas pela República Velha) a partir de um programa de construções des-
tinado a centralizar as diferentes repartições (ministérios, secretarias, delegacias 
setoriais, além de escolas e correios, entre outros) e vinculado a motivos de ordem 
prática, mas também ao desejo governamental de uma atuação arquitetônico-ur-
banística exemplar no país, especialmente no Distrito Federal62.

Das competições orientadas pelo IAB nessa segunda metade da década de 
1930 – modalidade que assistiu a um impulso sem precedentes nesses anos63 – re-
sultaram algumas das obras mais impactantes do processo de elaboração e afirma-
ção do movimento modernista arquitetônico carioca: o Terminal de Passageiros 
do Aeroporto Santos Dumont, dos irmãos Roberto; a Estação de Hidroaviões de 
Atílio Correia Lima e o Pavilhão do Brasil na Feira Internacional de Nova York, 
de Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Outras, como o Edifício da ABI e o Ministério 
da Educação e Saúde, foram resultados julgados louváveis pelo IAB, apesar de 
seu descompromisso com o regulamento existente. 

Todas essas obras – muitas da quais lançaram a carreira de jovens arquitetos 
modernos, muitas vezes identificados como um “grupo carioca” – foram publica-
das por Arquitetura e Urbanismo com grande destaque. E ainda que nela – seja na 
gestão de Cipriano Lemos, de 1936 a 1939, seja na gestão de Ricardo Antunes, até 
1942 – tenha predominado a publicação de projetos particulares, principalmente 
residenciais, de arquitetos liberais como Rafael Galvão, Robert Prentice, Mário 
Penteado, Pires e Santos, Adalberto Szilard, Ângelo Bruhns, Henri Sajous, den-
tre outros, é possível na revista perceber a importância creditada aos concursos 
públicos de projeto, os compromissos firmados com a modernização urbana do 

62. CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
63. FLYNN, Maria Helena de Moraes Barros. Concursos de Arquitetura no Brasil: 1850-2000. 

Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2000.
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país liderada pelo Estado, e não apenas o reconhecimento do papel do IAB na 
representação da categoria em tais iniciativas. 

Façamos um aparte: acompanhar as discussões destes concursos nos ajuda 
a entender o embate pelo estabelecimento de determinadas proposições estéticas 
que, ao suplantar seus concorrentes e as predisposições contrárias, consolidam-se 
no meio profissional e, não raro, na história da disciplina. Competições impor-
tantes o são evidentemente pela natureza do projeto, mas também porque seus 
resultados podem alterar a posição dos participantes no meio profissional, dando 
a alguns o direito de existência no seu campo discursivo. Estas competições são, 
portanto, eventos discursivos e, na medida em que permitem o despertar de 
novas falas, têm o potencial de mudar as noções sobre o que é arquitetura. São 
catalisadores de um debate crítico e momentos de emergência, concorrência, 
consagração e demarcação de posições no campo da práxis64.

Avaliar estes concursos sob este ponto de vista é um empreendimento ainda 
em aberto e que não faz parte das possibilidades desta pesquisa. Conforme indi-
cado por uma série de estudos, a história própria de cada um destes acontecimen-
tos – os projetos, os editais, as atas do júri, os memoriais – revelam construções 
intelectuais e conflitos importantes de diversos momentos da produção arquite-
tônica que, não raramente, envolvem um público mais amplo e ocupam espaços 
nos meios de comunicação, especializados ou de grande circulação65. Sendo o 

64. LARSON, Magali Sarfatti. Architectural Competitions as Discursive Events, Theory and 
Society, v.23, n.4, pp.469-504, ago.1994.

65. Por exemplo: ATIQUE, Fernando. Memória moderna: a trajetória do Edifício Esther. São 
Carlos: Rima, FAPESP, 2004; PACHECO, Paulo César Braga. O risco do Paraná e os 
concursos nacionais de arquitetura (1962-1981). Curitiba: UFRGS, PUC-PR, 2004; DRUM-
MOND, Álvaro Pompeiano de Magalhães. A contundência das soluções estruturais nos 
concursos nacionais de anteprojetos de arquitetura, 1958-1969. Belo Horizonte: UFMG, 
2006; ARTIGAS, Rosa; MELLO, Joana; CASTRO, Ana Cláudia. (org.) Caminhos do 
Elevado: memória e projetos. São Paulo: SEMPLA, 2008; BRAGA, Milton. O concurso 
de Brasília: sete projetos para uma capital. São Paulo: Cosac Naify; Imprensa Oficial do 
Estado; Museu da Casa Brasileira, 2010. Na historiografia internacional: GROSSMAN, 
Elizabeth G. Two Postwar Competitions: The Nebraska State Capitol and the Kansas City 
Liberty Memorial, Journal of the Society of Architectural Historians, v.45, n.3, set.1986; 
HAAN, Hilde de. Architects in competition. London: Thames, 1988; LIPSTADT, Hélène, 
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IAB a instituição que, em princípio, formulou e regulou daí em diante esta prática 
concorrencial no Brasil, parece ser relevante uma análise mais focada sobre seu 
papel nestes processos históricos: os termos de formulação do regulamento, a 
negociação pela implementação dos concursos e, em cada caso, as regras do edital, 
o modo de composição do júri, suas atas de julgamento, qual a posição alçada por 
seus membros, diretores ou não, nos resultados, etc. De todo modo, neste período, 
parece existir a recorrência de membros da diretoria do IAB na composição dos 
júris – que, vale lembrar, são momentos importantes de legitimação profissional 
e de reprodução e valoração de posicionamentos críticos e projetuais. 

Voltemos à revista. Embora na década de 1930 a imprensa diária ainda fosse 
o principal meio de veiculação de notícias e de manifestações sobre assuntos de 
arquitetura e urbanismo, ao longo dos anos de 1940 um grande leque de revistas 
de arquitetura viria a substituir a primazia dos jornais, tornando-se espaço central 
de enunciação e debate, em consonância com a ampliação do público especiali-
zado e suas áreas de interesse66. Tendo em vista seu provável alcance territorial e 
o mercado editorial especializado ainda incipiente na metade dos anos de 1930, é 
razoável considerar que a Arquitetura e Urbanismo, ao lado da Revista da Diretoria 

et al. The Experimental Tradition (Essays on Architectural Competitions). Princeton: 
Princeton Architectural Press,1989; JONG, Cees de, MATTIE, Erik. Architectural com-
petitions. Köln: Benedikt, Taschen, 1994; TOSTRUP, Elisabeth. Architecture and Rheto-
ric. Text and Design in Architectural Competitions. London: Andreas Papadakis, 1999.

66. PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Modernizada ou moderna?: a arquitetura em São Paulo, 
1938-45. São Paulo, 1997; SERAPIÃO, Fernando Castelo. Arquitetura revista: a Acrópole 
e os edifícios de apartamentos em São Paulo ( 1938-1971). São Paulo: Mackenzie, 2005; 
STUCHI, Fabiana Terenzi. Revista Habitat: um olhar moderno sobre os anos 50. São 
Paulo: FAUUSP, 2007; MACHADO, Paula M. Casa e Jardim: A revista e a divulgação 
do ideário moderno na década de 1950. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007; ALMEIDA, Maysa 
F. de. Revista Acrópole publica residências modernas: análise da revista Acrópole e sua 
publicação de residências unifamiliares modernas entre os anos de 1952 a 1971. São Carlos: 
EESC, 2008; SILVA, Maristela Siolari. Os periódicos de arquitetura e a formação da arqui-
tetura moderna brasileira: tecnologia e habitação econômica (anos 1920 e 1930). São Carlos: 
EESC, 2008. MIRANDA, Clara Luíza. A crítica nas revistas de arquitetura nos anos 50: a 
expressão plástica e a síntese das artes. São Carlos, 1998; DEDECCA, Paula Gorenstein. 
Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as revistas especializadas e o debate 
do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação de mestrado. São Paulo: Fauusp, 2012.
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de Engenharia, da Prefeitura do Distrito Federal, tenha sido um dos poucos canais 
de expressão direta dos profissionais, ao mesmo tempo em que era responsável pela 
projeção em nível mais amplo da produção arquitetônica carioca, já que extrapo-
lava os limites regionais que restringiam o alcance das demais publicações, como 
a Acrópole, em seus primeiros anos, ou a Revista de Arquitetura ENBA.

Ainda longe da unanimidade modernista, a construção desses monumentos 
para o Estado Novo foi uma das principais frentes de disputa entre orientações ar-
quitetônicas em conflito por legitimação. É um período em que se encontra por toda 
parte um sistema de oposições no qual, aos poucos, uma nova geração de arquitetos 
modernos passou a assumir certo domínio no meio profissional brasileiro. Aglu-
tinados em torno da elaboração teórica de Lúcio Costa, o grupo empreendeu uma 
série de movimentos,  explicitando diferenças, conquistando aliados e adversários 
dentro e fora dos domínios arquitetônicos, mobilizando a opinião pública, transfor-
mando suas obras artísticas em manifestos, proferindo discursos, desencadeando 
polêmicas. Nesse processo, ao mesmo tempo em que catalisavam o debate profis-
sional, consolidavam também outra via de recepção da arquitetura contemporânea 
internacional no Brasil, de clara matriz racionalista, pautada principalmente pelo 
ideário de Le Corbusier e voltada aos temas da identidade nacional, da originalidade 
e da autoria projetual, assim como da modernização do país e de sua arquitetura.

É de se notar que, em meio a essas diversas manifestações de embate por 
posição, esses profissionais modernistas não tenham se organizado institucio-
nalmente na segunda metade da década de 1930. Não se impuseram na revista 
do órgão, não lançaram revistas próprias, não lograram conquistas relevantes no 
ensino, nem ocuparam as posições de comando no IAB. No entanto, iniciaram 
uma intensa e prolífica relação com o Estado, dentro ou fora de suas repartições67. 
Um alinhamento curioso com a opinião de Le Corbusier quando de passagem 
pelo Rio, em 1936. Apesar do entusiasmo do IAB pelo seu retorno, em sua última 

67. MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. Arquitetura e Estado no Brasil. Elementos para uma 
análise da constituição do discurso moderno no Brasil. A obra de Lucio Costa 1924-52. 
Tese de doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 1988; RUBINO, Silvana. As fachadas da 
história: os antecedentes, a criação e os trabalhos do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, 1937-1968. Dissertação de mestrado. Campinas: IFCH-Unicamp, 1992.
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conferência o arquiteto revelaria de maneira enfática sua descrença no papel dos 
organismos profissionais – com exceção do CIAM – ao discutir a necessária 
intervenção do Estado na implementação das novas teorias da arquitetura e do 
urbanismo. Para ele, os profissionais capazes de orientar esse processo não seriam 
encontrados nas escolas nem tampouco nas entidades de associação profissional, 
a seu ver, inertes ao processo de evolução arquitetônica68. 

A troca da guarda do IAB, almejada por Cipriano Lemos em 1936, ainda 
estava por acontecer. A renovação do corpo diretor do IAB viria a ocorrer de ma-
neira expressiva somente nos primeiros anos de 1940, quando figuras como Afonso 
Eduardo Reidy, Carlos Frederico Ferreira, José de Souza Reis, Henrique Mindlin, 
Hélio Uchoa e Oscar Niemeyer passam a ocupar sucessivos cargos administrativos, 
juntando-se a Marcelo e Milton Roberto, Alcides da Rocha Miranda, Carlos Leão, 
Firmino Fernandes Saldanha e Adhemar Marinho, nomes que, já na segunda metade 
da década de 1930, haviam iniciado uma colaboração eventual junto ao órgão. 

Curiosamente, parece ter sido uma transição que se desenrolou sem grandes 
disputas. Talvez pelo próprio desinteresse de suas antigas lideranças em continuar 
a exercer funções de representação em um momento no qual as fronteiras entre os 
círculos de mercado e os círculos de distinção se acentuavam. Seja como for, são 
diversas as manifestações ao longo da década de 1930 que anunciam o esgotamento 
do ânimo do grupo fundador, ansioso para que uma nova geração assumisse os 
rumos da associação. Em reportagem amplamente veiculada na imprensa carioca, 
Ângelo Bruhns, ao assumir a presidência em 1932, ressaltava o desinteresse de sua 
geração, a ausência de concorrência pela direção do Instituto e animava-se ao notar o 
recente e significativo aumento de seu corpo social com a adesão de jovens arquitetos:

Entretanto, é oportuno lembrar que o nosso corpo social foi aumentado ultimamente com 
a adesão de numerosos arquitetos. Alguns dos quais já experimentaram as vantagens da 
existência do instituto. Cabe, portanto, a essa plêiade de jovens profissionais o dever de 
começar a trabalhar pelo interesse coletivo da classe, porque vão ser os donos do Instituto de 
amanhã. Mas, infelizmente, não é desta vez que podemos depositar em suas mãos os nossos 
cargos. Os antigos trabalhadores ainda foram obrigados apermanecer nos seus postos69.

68. SOB O SIGNO dos tempos novos. O Jornal, Rio de Janeiro, 15 ago. 1936. p.8.
69. INSTITUTO Central de Arquitetos. O Jornal, Rio de Janeiro, 14 ago. 1932. p.5.
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Assim, nos últimos anos da década, o IAB parece ocupar um lugar interme-
diário, mantendo sua postura conciliadora: nem militante por uma postura de 
vanguarda, nem alheia à nova geração e às suas movimentações. Se ainda não se 
desfaz de suas intenções de neutralidade e não almeja assumir a dianteira dessas 
novas movimentações, é, contudo, evidente sua importância na reconfiguração 
do jogo de forças do meio profissional brasileiro. Mais do que uma postura in-
tencionalmente orientada, o reposicionamento do IAB na trama de mudanças 
parece ter sido, de certa maneira, inevitável; algo ao qual era impossível ficar 
inerte, alterando-se a si mesmo e a esse conjunto de relações no qual se inseria. 

Se esses anos podem ser lidos como de certa pausa, de intervalo entre uma 
geração já cansada e a tomada das rédeas por um novo grupo, o redireciona-
mento da conduta institucional do IAB será mais claro apenas a partir de 1943, 
quando a entidade se compromete inteiramente com a implantação e a difusão 
da arquitetura moderna no Brasil. Desse momento em diante, assume os rumos 
do Instituto aquele grupo de jovens que, desde o início dos anos de 1930, inte-
ressava-se pela renovação da técnica e da expressão arquitetônicas e que havia 
constituído o “pequeno reduto purista” consagrado ao estudo apaixonado das 
realizações de Gropius, Mies Van der Rohe e, principalmente, Le Corbusier70. 
Nas palavras de Ary Garcia Roza, futuro presidente do IAB entre 1957 e 1961:

Fui para a Escola Nacional de Belas-Artes. A minha turma era Oscar Niemeyer, Milton 
Roberto, era o [Hélio Lage] Uchoa. Era um grupo que veio mais tarde a participar do 
movimento da renovação da arquitetura brasileira, juntamente com um anterior, que 
era o Jorge Moreira e vários outros arquitetos, outros que foram pra Pernambuco e 
assim um grupo relativamente grande, que o nosso era muito motivado pela renovação 
da arquitetura. Esteve nessa época, veio aqui o Le Corbusier, em 1939 já quase no final, 
fiquei muito influenciado 71.

70. COSTA, Lucio. “Muita construção, alguma arquitetura e um milagre”, 1951. In: XAVIER, 
Alberto [org.]. Lucio Costa: sobre arquitetura. Porto Alegre: UniRitter, 2007.

71. ROZA, Ary Garcia Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo Público 
do Distrito Federal, 1989. 34 p. p.1.
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1.4. A politização dos arquitetos no pós-guerra

Por 18 anos, entre 1943 e 1961, seis arquitetos ocuparam a presidência nacional 
do Instituto. Com três gestões consecutivas, Paulo de Camargo e Almeida per-
maneceu de 1943 a 1946, sendo o primeiro presidente que não fizera parte do 
grupo de sócios-fundadores, seguido por Firmino Fernandes Saldanha, de 1946 
a 1949; Milton Roberto, de 1946 até seu falecimento, em 1953 (em meio a uma 
reunião do IAB)72; Paulo Antunes Ribeiro, de 1953 a 1956 e, por fim, Ary Garcia 
Roza, que permaneceu no cargo até o começo de 1961. 

Eram todos arquitetos formados pela Escola Nacional de Belas Artes e, com 
exceção de Paulo Antunes Ribeiro, que se formou em 1926, encerraram o curso 
entre 1930 e 1934. Durante os últimos anos de 1930 e o começo da década de 1940, 
foram consolidando em âmbito carioca suas práticas projetuais e construindo 
certa legitimidade no meio profissional como arquitetos alinhados à perspectiva 
modernista. Mantinham, portanto, desde suas experiências estudantis, certa 
semelhança e proximidade entre suas trajetórias profissionais e intelectuais, já 
que impulsionados, desde cedo, pela turbulência com a chegada de Costa na 
ENBA em 1930, à crítica da prática tradicional de arquitetura73.

Em 1943, o IAB nacional foi transferido da Rua da Quitanda para um con-
junto alugado no primeiro andar do edifício Odeon, na Cinelândia, que permitiu 
o início de um novo ciclo de realizações de caráter social, visto que, até então, 
suas atividades de maior porte dependiam do uso das instalações de outras en-
tidades. A nova sede, ainda que resolvendo provisoriamente as necessidades da 
vida diária do Instituto, mantinha em aberto o assunto de um imóvel próprio, 
recorrente ao longo de todos os anos de 1940 e 1950 e intimamente vinculado à 
resolução de sua situação financeira deficitária. Seriam inúmeros os vaivéns entre 
mudanças, compra de imóveis que nunca seriam utilizados e depois vendidos, 

72. SENTIU-SE mal durante a reunião. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 16 jul. 1953. p.6.
73. CERÁVOLO, Ana Lúcia. Paulo de Camargo e Almeida: arquitetura total na trajetória de 

um arquiteto brasileiro. Dissertação de mestrado. São Carlos: EESC-USP, 2000; LIMA, 
Jayme Wesley de. Ary Garcia Roza, um arquiteto moderno brasileiro. Arquitextos, v.13, 
n.150.06, 2012; NUNES, Denise Vianna. Edifícios residenciais de Firmino Saldanha. 
Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: PROARQ-UFRJ, 2009.
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1.4.1
Anteprojeto de Paulo de 
Camargo e Almeida para 

o Concurso da nova ala 
do Ministério das Rela-

ções Exteriores, 1942.

1.4.2
Edificio Missouri, proje-
to de Firmino Fernandes 
Saldanha. Rio de Janei-

ro, 1942.

1.4.3
Edifício Seguradoras, pro-
jeto de M.M.M. Roberto. 

Rio de Janeiro, 1949.
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1.4.4
Ante-projeto de 
urbanização da Cidade 
Anchieta. Projeto de 
Paulo Antunes Ribeiro, 
Rio de Janeiro, 1956.

1.4.5
Edifício Sede do Banco do 
Brasil, projeto de Ary Gar-
cia Roza. Brasília, 1959.
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1.4.6
Paulo de Camargo e 

Almeida. S/d.

1.4.7
Firmino Saldanha. S/d.

1.4.8
Milton Roberto. S/d.

1.4.10
Ary Garcia Roza. S/d.

1.4.9
Paulo Antunes Ribeiro. 

S/d.
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campanhas de arrecadação, elaboração de planos de gestão, criação de fontes 
de renda paralelas, renegociação da dívida de associados, campanhas por novas 
filiações, solicitação de subvenção pública, aumento das mensalidades, ordens 
de despejo, negociação de doação de terrenos e edifícios para uso em comodato, 
como a Estação de Hidroaviões de Atílio Correia Lima, etc74.

Apesar da falta crônica de infraestrutura, o IAB central ganha vigor e se 
organiza nesses anos. Proliferam-se os eventos sociais, recepções a recém-for-
mados, criações de prêmios, almoços festivos, cursos, homenagens, projeções de 
filme, conferências e palestras, além da criação de uma biblioteca, impulsionada 
pelo estabelecimento de um programa de importação de revistas e livros especia-
lizados, de uma coleção gráfica e fotográfica de projetos e obras e de um fichário 
informativo com cópias de legislações, especificações e contratos padrões 75.

Entre 1945 e 1950, é notável o grande número de exposições realizadas em 
seu salão, normalmente abrigando jovens artistas nacionais e estrangeiros76. Com 
inaugurações lotadas e comemoradas pelo público – composto por artistas plásticos, 
jornalistas, escritores, poetas e mesmo diplomatas –, chamavam a atenção da crítica 
por sua frequência e pela abertura do espaço à “gente nova”, tornando-se o “centro 
livre de demonstração dos novos rumos das artes plásticas brasileiras” em oposição 
às tradicionais casas das Belas Artes, nas palavras do crítico de arte Ruben Navarra77.

74. IAB-DN. Relatório – ano social 1943/1944. Rio de Janeiro, 12 ago.1944. 16p. Arquivo IAB-
-DN; Id., Circular n. 3, Rio de Janeiro, 07 mar. 1951. 2p. Arquivo IAB-DN; Id. , Circular 
19/57-59, Rio de Janeiro, 25 nov. 1958. 1p. Arquivo IAB-DN; ROZA, Ary Garcia. [Carta] 
17 jan. 1956, Rio de Janeiro [para] SR. Presidente da República dos Estados Unidos do 
Brasil, Rio de Janeiro. 4p. Arquivo IAB-DN.

75. IAB-DN. Relatório – ano social 1943/1944. Rio de Janeiro, 12 ago.1944. 16p. Arquivo IAB-DN; Id., 
Circular n. 8. Rio de Janeiro, 13 jan. 1950. 1p. Arquivo IAB-DN; Id., Circular n. 3. Rio de Janeiro, 
07 mar. 1951. 2p. Arquivo IAB-DN; ROBERTO, Milton, Relatório das atividades do Instituto 
de Arquitetos do Brasil – ano social 1951/1952. Rio de Janeiro, 01 ago.1952. 13p. Arquivo IAB-DN.

76. Tais como Noemi, Djanira, Poti, Jan Zach, Irmgard Burchard, Eduardo Correa, Luiz 
Soares, Athos Bulcão, Silvia Chalreo, Percy Lau, Israel Pedrosa, Carlos Thiré, Magda 
de Pamphilis, Alfredo Ceschiatti, Polly McDonnel, Geza Heller, Oswaldo Goeldi, 
Margaret Spence, Joaquim Tenreiro, Luis La Bárbera, Inimá de Paula e Maria Leontina.

77. UM ANO de muito trabalho. O Jornal, Rio de Janeiro, 31 dez. 1944. p.2; NAVARRA, 
Ruben. Temporada de Novos.  Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 19 mai.1946. p.2.



1.4.11
Entrega oficial do prê-

mio do IAB ao arquiteto 
da turma da ENBA de 
1943 – Pedro Samuel 
Theophilo Albano de 

Aratanha. Rio de Janei-
ro, 24 fev. 1944.

1.4.12
Conferência de Paul Les-

ter Wiener no IAB. Rio de 
Janeiro, 14 mar. 1944.

1.4.13 e 1.4.14
Almoço de confrater-

nização da diretoria do 
Clube de Engenharia 

com a diretoria do IAB. 
Rio de Janeiro, ABI, 31 

dez. 1944.

1.4.15 e 1.4.16
Inauguração da sede do 

IAB na Praça Floriano. Rio 
de Janeiro, 10 dez. 1944.

1.4.17 e 1.4.18
Homenagem aos arqui-
tetos ingleses Porchaw 
e Patrick Abercrombie, 
autores do novo plano 
de Londres, presidida 

pelo Embaixador da Grã 
Bretanha, Sir Donald 

Saint Gainer. IAB, Rio de 
Janeiro, 28 nov. 1944.



1.4.19
Exposição do pintor Eme-
ric Marcier no IAB. Rio de 
Janeiro, 13 ago. 1944.

1.4.20
Exposição de Ernani 
Mendes de Vasconcellos 
no IAB. Rio de Janeiro, 
25 nov. 1947.

1.4.21
Exposição de Polly Ma-
cDonnel no IAB. Rio de 
Janeiro, 29 set. 1948.

1.4.22
Exposição de France 
Dupaty no IAB. Rio de 
Janeiro, 24 ago. 1945.
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1.4.23 (pág. anterior)
“O Instituto de 
Arquitetos do Brasil e 
o momento politico 
nacional” – O Jornal, 
1945, 21 mar. 1945.

Sobretudo ao longo da gestão de Paulo de Camargo e Almeida, seu salão 
era também cedido para encontros de grupos diversos – tais como o Comitê de 
Mulheres Pró-Democracia e o Comitê de Arquitetos Pró-Anistia –, tornando-se 
espaço importante para a militância carioca que, com o acirramento da oposição 
ao Estado Novo, fazia cada vez mais público os seus clamores pelo retorno do 
regime democrático, pela anistia geral, pela libertação dos presos políticos e pela 
convocação de uma Assembleia Constituinte78. Em 21 de março de 1945, o IAB 
fez circular nos principais jornais da cidade a seguinte declaração:

De acordo com o artigo 2o dos seus estatutos, o Instituto de Arquitetos do Brasil deve pro-
porcionar aos arquitetos os meios de coordenar seus esforços na defesa dos ideais superiores 
de sua arte e dos interesses morais e materiais da profissão que exercem. Considerando que 
os ideais superiores da arquitetura só podem ser realizados num ambiente de liberdade de 
ação e de expressão; considerando ainda que os interesses morais e materiais da profissão 
do arquiteto estão intimamente ligados à vida política do país; o Instituto de Arquitetos do 
Brasil, em face da situação atual, afirma a necessidade urgente e imediata de adotar-se: 
1) a supressão dos órgãos de opressão; 2) a liberdade de palavra e de reunião; 3) a anistia 
ampla para os condenados políticos; 4) a intensificação do apoio à Força Expedicionária 
Brasileira que luta na Europa contra o fascismo; 5) o sufrágio universal direto com voto 
secreto. O Instituto de Arquitetos do Brasil manifesta, assim, o seu propósito de participar 
na união de todos os brasileiros na luta contra a ditadura, pela democratização do Brasil 79.

Logo depois, com os primeiros passos a caminho da redemocratização do país e 
da legalização do Partido Comunista Brasileiro, iniciou-se um período de raro 
envolvimento público do IAB com a militância política. Foi lá que, em 12 de junho 
de 1945, Luiz Carlos Prestes discursou por mais de três horas para cem arquitetos 
e engenheiros “que lhes formularam numerosas perguntas sobre os mais diversos 

78. HOMENAGENS. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 04 jan. 1940; OS ARQUITETOS e a anis-
tia. Diário da Noite, Rio de Janeiro, 21 mar. 1945, COMITÊ de mulheres pró-democracia. 
Tribuna Popular, Rio de Janeiro, 29 ago.1945. p.5.

79. O mesmo manifesto foi publicado em: OS ARQUITETOS tomam posição contra a dita-
dura. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 21 mar. 1945; O INSTITUTO de Arquitetos 
do Brasil e o momento político nacional. O Jornal, Rio de Janeiro, 21 mar. 1945. p.3 ; 
O INSTITUTO de Arquitetos do Brasil em face da situação atual do país. Correio da 
Manhã, Rio de Janeiro, 21 mar. 1945. p.12.
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1.4.24
Visita de Luiz Carlos 

Prestes a uma exposição 
geral de arte promovida 
no IAB. No mesmo dia, 
visitaram o local Iberê 

Camargo, Cândido 
Portinari, Oscar Nie-

meyer, Alcides da Rocha 
Miranda, Atos Bulcão 
e Burle Marx. Rio de 

Janeiro, 31 mar. 1946.

1.4.25
Graciliano Ramos, Mau-
ricio Grabois, João Ama-

zonas e Eugênia Alvaro 
Moreyra na comemora-
ção do 28 aniversário da 
Revolução de Outubro, 
realizada no IAB. Rio de 

Janeiro, nov. 1945.
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problemas econômicos, políticos, culturais e sociais do Brasil”80. Paulo de Camargo 
e Almeida, que compunha a mesa do debate, declararia à Folha Capixaba:

Minha impressão sobre nosso encontro com Luiz Carlos Prestes é a melhor possível. Todos 
os profissionais realmente interessados na solução de seus problemas assim diriam ao pro-
mover esse encontro. Pela primeira vez, vi uma discussão sobre problemas fundamentais 
do país, sem personalismo, sem citação de chefes, sem interesses pessoais. E [...] foi preciso 
que dessem legalidade ao Partido Comunista para que se colocassem os interesses do país 
acima dos interesses individuais. Não há dúvida de que o político velho, individualista, 
desapareceu do cenário nacional. A formação dos comitês de bairro determinará, natu-
ralmente, o aparecimento de reais valores que, num futuro próximo, saberão orientar o 
país convenientemente. Terminando, [...] sinto-me satisfeito por ter colaborado para esse 
encontro e o farei tantas vezes quanto for possível para todos os que assim o desejarem81.

Em 21 e 23 de junho de 1945, o diário comunista carioca Tribuna Popular noticiava, 
em reportagens intituladas “O povo está lendo o discurso de Prestes” e “Os arquitetos 
leem o discurso de Prestes”, que o IAB havia adquirido muitos exemplares do folheto 
União Nacional para a Democracia e o Progresso, redigido pelo político comunista. 
Ao ser entrevistado sobre o fato, Fernando Saturnino de Brito, ex-funcionário do 
extinto Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Recife, declarou: “[...] a meu 
ver, foi uma grande iniciativa essa de imprimir o discurso de Prestes, porquanto 
vai divulgar as palavras de um líder cujo objetivo é levar o povo brasileiro a uma 
situação de conforto e bem-estar”82. A opinião foi confirmada por Alcides da Rocha 
Miranda, Paulo Barreto e, por fim, Jorge Moreira, que concluía ser mais central “o 
debate dos seis pontos propostos pelo Partido Comunista”83.

No mesmo mês, o PCB promoveu, no IAB, uma sessão – à qual “uma 
verdadeira multidão acorreu” – em homenagem à União Soviética por motivo do 
28o aniversário da Revolução Socialista, com a presença de numerosos dirigentes e 

80. PRESTES no Instituto dos arquitetos. Tribuna Popular, Rio de Janeiro, 12 jun. 1945. p.8.
81. SEM PERSONALISMO nem outro interesse que não seja o povo. Folha Capixaba, Vi-

tória, 18 jun. 1945. p.1.
82. O POVO está lendo o discurso de Prestes. Tribuna Popular, Rio de Janeiro, 21 jun. 1945. p.8; OS 

ARQUITETOS leem o discurso de Prestes. Tribuna Popular, Rio de Janeiro, 23 jun. 1945. p.1.
83. O POVO está lendo o discurso de Prestes. Tribuna Popular, Rio de Janeiro, 21 jun. 1945. p.8; OS 

ARQUITETOS leem o discurso de Prestes. Tribuna Popular, Rio de Janeiro, 23 jun. 1945. p.1.
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1.4.26 (pág. anterior)
Notícia sobre a fala de 
Prestes no Instituto de 
Arquitetos – Tribuna 
Popular, 12 jun. 1945.

militantes, artistas e escritores84. Ao longo do ano, a sede também seria aberta para 
o uso da comissão pró-candidatura de Iedo Fiuza à Presidência da República pelo 
PCB85. No ano seguinte, viria a tornar-se lugar de organização de um grande comí-
cio comemorativo da libertação dos presos políticos e de solidariedade a Prestes86.

Era um interregno de relativa tranquilidade de expressão para os comu-
nistas e, sem dúvida, foi um período de grande influência desse ideário entre os 
intelectuais brasileiros, com a adoção pelo PCB de uma política cultural ampla e 
não sectária. De fato, o retorno à legalidade do partido no contexto de abertura 
democrática do pós-guerra possibilitou sua interlocução privilegiada com o mun-
do das artes, da cultura e do pensamento no Brasil, combinada à renovação do 
prestígio de Prestes – agora seu principal líder. Contudo, a deflagração da Guerra 
Fria, em 1947, a entrada do partido outra vez na ilegalidade, sua nova orientação 
em relação à cultura, reduzindo sua autonomia e estabelecendo uma arte oficial, e 
o aumento da ingerência do partido sobre a produção cultural acabam por reduzir 
sua inserção junto aos artistas e intelectuais87.

Com o acirramento da oposição aos comunistas, a agitação política do IAB 
seria notícia da imprensa diária novamente em 1949, no momento da eleição 
anual de sua diretoria. Anunciando a existência de uma oposição interessada na 
“mera competição para conquistas de cargo de direção”, o grupo de situação fazia 
circular uma declaração assinada por Firmino Fernandes Saldanha (presidente 
nacional do IAB), Lúcio Costa, Ary Garcia Roza, Álvaro Vital Brasil, Afonso 
Eduardo Reidy, Alcides da Rocha Miranda, Abelardo de Souza, Carlos Frederico 
Ferreira, Eduardo Kneese de Mello, Eduardo Corona, Hélio Duarte, Artigas, Edgar 
Graeff, Oscar Niemeyer, os irmãos Roberto, Paulo de Camargo e Almeida, Paulo 
Antunes Ribeiro, Sergio Bernardes e Jorge Ferreira, dentre outros, na qual alertava 
para o fato de que as posturas defendidas por seus antagonistas davam ao pleito

84. O 28o ANIVERSÁRIO da Revolução de outubro. Tribuna Popular, Rio de Janeiro, 23 jun. 1945.
85. COMITÊ dos médicos Pró-candidatura de Yeddo Fiuza. Tribuna Popular, Rio de Janeiro, 

27 nov. 1945.
86. CONVITE a todos os comitês populares. Tribuna Popular, Rio de Janeiro, 19 abr. 1946.
87. AMARAL, Aracy A. Arte para quê?: a preocupação social na arte brasileira, 1930-1970: 

subsídio para uma história social da arte no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 2003; 
RIDENTI, Marcelo. Brasilidade revolucionária. São Paulo: UNESP, 2010.
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1.4.27 (pág. anterior)
Notícia “Os arquitetos 
leêm o discurso de Pres-
tes” – Tribuna Popular, 
23 jun. 1945.

[...] uma significação que não permite encará-lo como uma simples renovação de man-
datos. Eleger a chapa apoiada por esse grupo significa o esfacelamento do Instituto de 
Arquitetos. Está em jogo sua própria unidade como órgão de âmbito nacional88.

Assinado por mais de 120 membros (dentre os quais se destacavam profissionais 
que fizeram parte das primeiras gerações do IAB, como Ângelo Bruhns, Adolfo 
Morales de Los Rios Filho, Arquimedes Memoria, Ângelo Murgel, Jaime da Silva 
Telles, Augusto de Vasconcellos Junior, Gerson Pompeu Pinheiro, Paulo Pires, 
Paulo Candiota, Robert Prentice, Wladimir Alves de Souza, Rafael Galvão, Ro-
berto Magno de Carvalho e Paulo Santos), o manifesto de oposição, divulgado 
cinco dias depois, convocava as cláusulas de isenção política do instituto:

Um grupo mais ousado vem tentando afastar o IAB das suas normas tradicionais, ingres-
sando indevidamente no campo das atividades político-partidárias, de tal forma que, hoje, 
é infelizmente a nossa sociedade de classe apontada como núcleo de extremistas. Culminou 
essa tendência no golpe imaginado, para de uma vez por todas, introduzir a nossa agremiação 
no jogo das paixões partidárias a serviço da ideologia dos membros do Conselho Diretor 89.

O golpe, segundo o grupo, era uma reforma dos estatutos que permitiria ao Con-
selho Diretor “deliberar sobre a atitude a ser tomada pelo IAB em face dos grandes 
problemas nacionais” sem a necessidade de convocação de uma assembleia. De 
modo a impedir que preocupações estranhas à finalidade do IAB o transformasse 
“em campo de especulações políticas”, o grupo propunha, entre acusações de abu-
so de autoridade e ameaças de apelo à justiça, o veto do uso da sede por terceiros 
e a anistia fiscal dos sócios – que teriam se afastado do IAB por divergirem de sua 
orientação política dos anos anteriores – para, assim, votarem nas eleições que se 

88. CONTRA a possível desagregação de numerosa classe. O Jornal, Rio de Janeiro, 10 jul. 
1949; MANIFESTO aos arquitetos. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro,10 jul. 1949. p.8.

89. CONTRA os comunistas a reação do Instituto de Arquitetos do Brasil. A Noite, Rio de 
Janeiro, 15 jul. 1949. p.3. O mesmo manifesto foi publicado no mesmo dia em: MANI-
FESTO aos arquitetos. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 15 jul. 1949. p.7; REAGEM 
os arquitetos contra os comunistas. A Manhã, Rio de Janeiro, 15 jul. 1949. p.3.
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1.4.28 (pág. anterior)
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“Reagem os arquitetos 
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A Manhã, 15 jul. 1949.

aproximavam. Além disso, contestavam o voto dos departamentos estaduais e 
propunham a aprovação de total autonomia entre eles, sem sua interferência nas 
eleições do que chamavam “departamento do Rio”, que não existia90.

Nesse sentido, o problema parecia residir também na redistribuição de 
poder no interior da entidade com a criação de suas primeiras seções estaduais 
ao longo dos anos de 1940, visto que, inevitavelmente, a entrada de novos atores 
havia alterado o equilíbrio de forças, causando descontentamentos. As divergên-
cias aprofundavam-se ainda mais tendo em vista, como veremos, que diversos 
membros dos novos departamentos de São Paulo e do Rio Grande do Sul também 
se aproximavam declaradamente de posições à esquerda do espectro político91.

De fato, com amplo apoio dos não cariocas e, sem dúvida, impulsionados 
por sua legitimidade crescente no meio profissional, o grupo que defendia a 
não regionalização permaneceria no poder, com Milton Roberto assumindo a 
presidência, Afonso Eduardo Reidy, a vice-presidência, e um Conselho Diretor 
composto por figuras como Oscar Niemeyer, Marcelo e Maurício Roberto, Álvaro 
Vital Brasil, Leo Ribeiro de Morais, Rino Levi, dentre outros.

É de se notar, no entanto, que nem Paulo de Camargo e Almeida, nem 
Firmino Fernandes Saldanha – presidentes entre 1943 e 1949, justamente o 
período de maior militância política realizada de maneira pública pelo IAB – 
conseguiram se reeleger ou ocupar mais cargos na diretoria nacional. Adotando 
um tom mais conciliatório, o grupo que agora assumia o comando da instituição 
era formado por profissionais que protagonizaram o acolhimento estatal de 
uma arquitetura de vanguarda em um momento no qual esse mecenato esteve 
na raiz das principais realizações dos arquitetos brasileiros, e que, talvez por 
isso, sabia melhor como compatibilizar as relações de conflito entre arquitetura, 
Estado e militância política.

Essa aproximação aberta do IAB ao Partido Comunista ao longo dos anos 
de 1940 foi única no período estudado por esta pesquisa. No contexto da moder-

90. Ibidem.
91. Por exemplo, a sede do IAB-SP sediou, em abril de 1945, a reunião de fundação da União 

Cultural Brasil-URSS. Cf. FOI FUNDADA ontem em São Paulo a União Cultural 
Brasil-URSS. Diário da Noite, Rio de Janeiro, 25 abr. 1945.
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nização da sociedade brasileira na década de 1950, avaliar os aspectos da relação 
intrincada do Instituto ou do meio profissional dos arquitetos com o PCB não é 
tarefa simples. Com exceção das grandes figuras, como Oscar Niemeyer, Vilanova 
Artigas, Edgar Graeff e Demétrio Ribeiro, por exemplo – cujo vínculo com a 
grande política é recorrentemente mobilizado para a compreensão histórica de 
suas trajetórias, crítica e projetual, e cuja proximidade com o programa do Partido 
nesses anos é mais ou menos evidente –, não existem trabalhos acadêmicos que 
busquem discutir tal associação a partir de um número maior de profissionais92. 

De todo modo, seguindo as reflexões de Marcelo Ridenti, tudo indica que a 
organização comunista e de outras correntes à esquerda foi fundamental para as 
lutas nos meios artísticos e intelectuais do pós-guerra, originando obras signifi-
cativas e sendo, assim, um elemento constituinte da cultura brasileira. Apesar da 
linha política autoritária e dogmática do Partido na primeira metade dos anos de 
1950, os intelectuais e artistas mantiveram-se em sua órbita por razões diversas 
e, mais ou menos obedientes a ela, produziram uma significativa ação cultural. 
Segundo Ridenti, muitos meios artísticos e intelectuais só podem ser analisados 
a partir de suas lutas internas, nas quais os comunistas teriam atuado de modo 
central, muitas vezes alçados às posições de maior reconhecimento e prestígio. 

Na segunda metade da década de 1950, ainda que permanecessem na ilega-
lidade, a atuação aberta dos comunistas foi tolerada até 1964. Com as mudanças 
internacionais de orientação do partido, o PCB local passou a defender a revolução 
pacífica, com ênfase na consolidação e ampliação da legalidade e das liberdades 
democráticas, em aliança com outras forças progressistas e em apoio à candidatura 
de Kubitschek. Iniciava-se um período de inserção significativa do partido nas 
lutas populares (que teria sua fase áurea no início dos anos de 1960, estendendo-se 
até o golpe civil-militar), e de florescimento artístico e intelectual dos comunistas 
e de suas dissidências, criando obras nas quais se pode detectar certa “brasilidade 
revolucionária” como uma estrutura de sentimentos, amplamente difundida93.

92. AMARAL, Aracy A. Arte para quê?: a preocupação social na arte brasileira, 1930-1970: 
subsídio para uma história social da arte no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 2003.

93. RIDENTI, Marcelo. Brasilidade revolucionária. São Paulo: UNESP, 2010. p.57-83.
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1.5. A costura de uma rede nacional: os departamentos de MG, SP, RS 

Desde 1930, pelo menos, o Instituto passou a lidar com movimentações pela or-
ganização profissional em outros Estados da federação. Com ambições de alcance 
nacional, foi nesse ano que Christiano Stockler das Neves e Bruno Simões Magro 
comunicaram ao IAB a criação do Instituto Paulista de Arquitetos, oferecendo 
cooperação para a elaboração do projeto de lei de regulamentação da profissão94. 
Com intuito semelhante, em Belo Horizonte, a criação, em 1940, da Sociedade 
Mineira de Arquitetos por vários profissionais que depois vieram a fundar o 
IAB-MG também respondia à necessidade de agremiação e representação local95.

Contudo, se desde 1933 o então Instituto Central de Arquitetos havia deci-
dido aceitar a filiação de sociedades de arquitetos de outras localidades, contanto 
que os respectivos estatutos estivessem de acordo com os seus, até 1943 não 
existia em sua regulamentação interna a permissão para a organização de grupos 
estaduais próprios e a especificação do seu modo de articulação com a direção96.

A aprovação da criação de departamentos estaduais nesse ano levou os 
profissionais brasileiros a um marcado entusiasmo com a possibilidade de uma 
aproximação mais efetiva e um trabalho mais eficiente em defesa de seus inte-
resses. Em 2 de outubro era criado o departamento de Minas Gerais e em 6 de 
novembro o de São Paulo, ambos com grande número inicial de associados. Em 
paralelo, o IAB trabalhava pela organização das seções da Bahia, Pernambuco e 
Rio Grande do Sul, regiões que já contavam com cursos de arquitetura e um corpo 
profissional razoável97. Tal iniciativa resultou no aumento rápido e significativo 

94. MAGRO, Bruno Simões; STOCKLER DAS NEVES, Christiano [Carta Ofício n. 01] 09 
out. 1930, São Paulo [para] FIGUEIREDO, Nestor (presidente do ICA), Rio de Janeiro. 
1p. Arquivo IAB-DN. Segundo Sylvia Ficher, por razões financeiras o IPA encerra suas 
atividades em 1937. FICHER, Sylvia. Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São 
Paulo. São Paulo: Edusp, 2005. p.181.

95. PAMPULHA. Departamento de Minas Gerais completa 40 anos em 1983. Pampulha, 
n. 9, p. 46, 1983.

96. BRUHNS, Ângelo. Relatório do Presidente Ângelo Bruhns, 1932-1933. Rio de Janeiro, 31 
jul.1933. 3p. Arquivo IAB-DN.

97. IAB-DN. Relatório – ano social 1943/1944. Rio de Janeiro, 12 ago.1944. 16p. Arquivo IAB-DN.
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do quadro social do Instituto: se, em maio de 1943, contava com 110 associados, 
em julho de 1944 já eram 340 profissionais vinculados ao IAB.

Em seu discurso no ato de fundação do IAB-SP o presidente nacional Paulo 
de Camargo e Almeida ressaltava que a criação dos departamentos era um mo-
vimento normal dos que almejavam o desenvolvimento da profissão. A união 
dos arquitetos de todo o território nacional era, para ele, imprescindível para o 
fortalecimento da profissão, sua reaproximação aos problemas do país e a viabi-
lização de uma intervenção efetiva. Tratava-se, por um lado, de promover uma 
integração com a sociedade e uma estreita colaboração interdisciplinar e, por outro, 
de trabalhar junto ao Estado pela contratação de arquitetos para a realização de 
trabalhos de larga escala, capazes de enfrentar a desorganização urbana e social98. 

Em reunião do Conselho Diretor de 18 de setembro de 1944 foi aprovado o Regi-
mento Interno padrão para esses novos departamentos. Os sócios seriam registrados 
em suas respectivas seções estaduais e seus direitos ficavam assegurados em qualquer 
ponto do território nacional, assim como a igualdade de deveres entre todos. Cada 
departamento teria uma comissão diretora com cinco membros e uma comissão 
fiscal com três membros eleitos pela Assembleia Estadual. No entanto, a presidência 
de cada departamento seria exercida por um delegado escolhido pelo Conselho Di-
retor Central entre os três nomes mais votados localmente. Por fim, quinze por cento 
do valor das mensalidades recolhidas seriam repassados ao departamento nacional.

A ampliação de sua abrangência territorial e a desconcentração das ativida-
des antes desenvolvidas quase por completo no Rio de Janeiro são transformações 
decisivas para a implementação de uma efetiva representatividade nacional, que 
vinha sendo buscada desde 1934. Até 1970 seriam criadas doze seções: Minas 
Gerais (1943), São Paulo (1943), Rio Grande do Sul (1948), Pernambuco (1951), 
Bahia (1954), Ceará (1957), Rio de Janeiro (1957) – substituído pela seção da 
Guanabara em 1959 –, Estado do Rio de Janeiro (1959), Brasília (1959), Paraná 
(1962), Espírito Santo (1967) e Santa Catarina (1969), além de delegacias com me-
nor poder de atuação, como as de Goiânia, Vale do Paraíba, Santos e Campinas.

98. Id., Ata da sessão especial para fundação do departamento estadual de São Paulo do 
Instituto de Arquitetos do Brasil, In: Relatório – ano social 1943/1944. Rio de Janeiro, 
12 ago.1944. 16p. Arquivo IAB-DN.
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Com a criação dos primeiros departamentos estaduais, envolvem-se com 
as atividades administrativas do Instituto (nacional ou localmente) figuras como 
Afonso Eduardo Reidy e Oscar Niemeyer (vice-presidentes em algumas gestões 
consecutivas), Marcelo Roberto, Hélio Lage Uchôa Cavalcanti, Alcides da Ro-
cha Miranda, José de Souza Reis, Henrique Mindlin, Eduardo Corona, Carlos 
Frederico Ferreira, Attílio Correa Lima, Edgar Graeff, Demétrio Ribeiro, Rino 
Levi, Eduardo Kneese de Mello, João Batista Vilanova Artigas, Oswaldo Cor-
rea Gonçalves, Rino Levi, Eduardo Mendes Guimarães, Silvio de Vasconcellos, 
dentre muitos outros. Eram profissionais de gerações diferentes, próximos, no 
entanto, por suas eleições similares quanto ao modo de atuação profissional e, 
nesse momento, pelos partidos eleitos para a prática projetual99. 

Ainda que não seja objetivo desta tese percorrer a história de cada um 
desses departamentos estaduais e analisar o papel que desempenharam em seus 
respectivos meios profissionais, pode ser importante apontar algumas caracte-

99. Em contraste com a geração anterior, existem diversas monografias que analisam a maioria 
destas trajetórias profissionais. Tais como: NOBRE, Ana Luisa de Souza. O passado 
pela frente: a modernidade de Alcides Rocha Miranda. Dissertação de Mestrado. Rio 
de Janeiro: PUC, 1997; DINIZ, Anamaria. O itinerário pioneiro do urbanista Attilio 
Corrêa Lima. Tese de doutorado. Brasília: UNB, 2015; PUHL, Liegen Sieben. Alcides da 
Rocha Miranda – Projetos e Obras (1934-1997). Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: 
Ufrgs-PROPAR, 2010; CZAJKOWSKI, Jorge (org). Jorge Machado Moreira. Rio de Janei-
ro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, 1999; POSTINGHER, Débora 
Carla. Jorge Machado Moreira e o projeto da Cidade Universitária do Brasil – 1949-1952. 
Dissertação de mestrado. Porto Alegre: Ufrgs-PROPAR, 2012; BATISTA, Antonio José 
de Sena. Os Irmãos Roberto: por uma arquitetura constituída de padronização e singu-
laridade. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: PUC, 2006; BATISTA, Antonio José 
de Sena. Arquitetos sem halo: a ação dos escritórios M.M.M. Roberto e Henrique Mindlin 
Arquitetos Associados. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: PUC, 2013; MASINI, Daniele 
Forlani. Sob a ótica do projeto: o arquiteto Eduardo Mendes Guimarães Junior e a reitoria 
da UFMG. Dissertação de mestrado. Uberlândia: UFU, 2015; BRASILEIRO, Vanessa 
Borges. Sylvio de Vasconcellos: um arquiteto para além da forma. Belo Horizonte: UFMG, 
2008; REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello: do eclético ao moderno. 
Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2011; NUNES, Livia Fernanda Ribeiro. Demé-
trio Ribeiro, Edgar A. Graeff, Edvaldo P. Paiva, Enilda Ribeiro, Nelson Souza. Os cinco 
professores comunistas. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2016.
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rísticas que parecem ser comuns às seções de São Paulo, de Minas Gerais e do 
Rio Grande do Sul. Criadas ao longo da década de 1940, estas foram decisivas 
não somente para o fortalecimento local dos profissionais, mas também para o 
amadurecimento e nacionalização das pautas institucionais nacionais. 

Em maior ou menor grau, em cada uma dessas localidades um pequeno 
número de profissionais com uma estrutura de sociabilidade restrita e frágil 
ganhou tamanho e independência nesses anos e na década seguinte: construiu 
seus espaços; fortaleceu-se e organizou-se institucionalmente; discutiu as novas 
escolas e as tomou como espaço de embate e difusão; diversificou suas atividades 
editoriais e adensou suas movimentações críticas, legitimando-se paulatinamente 
no ambiente social local e conquistando maior autonomia. 

Nesses anos de tensão pela definição dos limites e qualificações da atuação 
do arquiteto, em que novas redes de contato e movimentações críticas intensi-
ficaram os meios arquitetônicos locais, a criação de instituições regionais foi 
uma das tomadas de posição mais incisivas desses profissionais. Ainda que não 
sem conflitos, essas entidades foram capazes de reunir contestações díspares e 
experiências de atuação diversas, provavelmente pela vontade compartilhada de 
elaborar conjuntamente uma definição de sua prática e uma nova concepção cole-
tiva de arquitetura capaz de disputar legitimidade no meio intra e extradisciplinar.

Inaugurada em 1897 como novo centro administrativo de Minas Gerais, 
em substituição a Ouro Preto, Belo Horizonte foi a primeira capital planejada 
do país. Já no início do novo século os empreendimentos na cidade, a indus-
trialização e a preocupação com o transporte e com a sociabilidade cultural 
davam indícios da construção de novos padrões de vida cotidiana, de com-
portamento e de pensamento. Sem encontrar forte oposição, a ascensão do 
modernismo na cidade, já no início dos anos de 1920, esteve intrinsecamente 
ligada ao movimento literário. No entanto, foi apenas a partir de 1930, com a 
fundação da Escola de Arquitetura, que ele passou a ser incorporado pelo meio 
profissional da arquitetura em formação100.

100. BRANT, Juliano Nemer Caldeira. A construção social do campo da arquitetura moderna 
em Belo Horizonte. Dissertação de mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2012.
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Ainda que tivesse que enfrentar a inércia dos práticos não diplomados e de 
parte do público, esse grupo, animado com a nova arquitetura, não encontrou 
grandes resistências à implantação de seu ideário graças à ausência de um meio 
profissional estabelecido e de arquitetos contrários (e que contassem com grande 
legitimidade), de modo diferente do que ocorrera no Rio de Janeiro e em São 
Paulo. Até 1945, somente 29 arquitetos formaram-se localmente e foi boa parte 
deles que, em 1940, fundou a Sociedade Mineira de Arquitetos, tornando-a, ao 
filiar-se ao IAB em 1943, seu departamento em Minas Gerais101. Essa relação 
estreita do Instituto com a Escola de Arquitetura – que chega, inclusive, a ser 
sua sede no final dos anos de 1950 – foi fundamental para direcionar sua atuação 
até meados dos anos de 1960, quando suas ações mergulham em certa inércia102.

Assim, fundado dentro de um contexto de obras de vulto em Belo Hori-
zonte, durante a prefeitura de Juscelino Kubitschek (1940-1946), como o con-
junto da Pampulha, o primeiro Conselho Diretor do IAB-MG era composto 
por Luiz Coelho, Virgílio de Castro, Raphael Hardy Filho, Celso José Werneck 
e Juscelino Ribeiro da Fonseca103. Desde então, o departamento reuniu figuras 

101. A Sociedade Mineira de Arquitetos foi criada em 1940 por profissionais que haviam fun-
dado a Escola de Arquitetura em 1930 (depois Escola de Arquitetura da UFMG). Seus 
objetivos eram a união dos profissionais locais e a defesa de seus interesses. Compunham 
a primeira Diretoria e Conselho Fiscal: Luiz Pinto Coelho, Vicente Bufalo, Shakespeare 
Gomes, Raphael Hardy Filho, Tarcísio Silva, Virgílio de Castro, Celso José Werneck, 
Romeo de Paoli, Edmundo Fontenele e Paulo Vieira. No mesmo ano, a precária situação 
financeira da entidade desencadeou sua desativação. Em 1943, uma sessão extraordinária 
foi realizada para sua refundação. Em 02 de outubro a entidade filiou-se ao IAB. Cf: IAB-
-MG. Os 40 anos do IAB-MG. A vida começa aos 40? Módulo, n. 77, p. 54–59, ago. 1983.

102. BRANT, Juliano Nemer Caldeira. Op.cit. ; NAKANDAKARE, Fernando Shigueo. O 
Instituto de Arquitetos do Brasil na disseminação da profissão do arquiteto moderno 
entre 1945-1969. Dissertação de mestrado. Campinas: FEC-Unicamp, 2018.

103. Entre 1943 e 1970, seus presidentes foram: Luiz Pinto Coelho (1940-1945); Celso José Wer-
neck (1943); Raphael Hardy Filho (1945-1948); Eduardo Mendes Guimarães Jr (1948-1952); 
Sylvio de Vasconcellos (1952-1953); Antonio Botelho Pereira (1953-1955); Luciano Passini 
(1955-1957); Helio Ferreira Pinto (1957-1958); Paulo Zuquim Figueiredo Neves (1958-1959); 
Décio Corrêa Machado (1959-1961); Mauro Gomes Baptista (1961-1963); Eduardo Mendes 
Guimarães Jr (1963-1966); Jessé Guimarães Brito (1966-1970). Disponível em <http://iabmg.
org.br/site/historico-de-atuacao/>. Acesso em 13 ago. 2018.
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importantes para os acontecimentos locais e nacionais da arquitetura e de seu 
ensino – como Eduardo Mendes Guimarães Júnior e Sílvio de Vasconcellos – e 
editou a revista Arquitetura e Engenharia, cujo potencial crítico resta ainda a 
ser estudado em detalhes104. 

Tomando por base os documentos levantados por esta pesquisa, parece, 
à primeira vista, que o IAB-MG priorizou uma atuação em âmbito local, sem 
buscar uma inserção nos postos principais da direção nacional do Instituto, o 
que não impediu que Belo Horizonte viesse a sediar dois Congressos Brasilei-
ros de Arquitetos até 1970: em 1953, em comemoração aos 10 anos de entidade 
estadual, e em 1968105. 

Já o departamento paulista, também criado em 1943, tornou-se uma instân-
cia agregadora e um instrumento de luta dos profissionais locais, até então unidos 
por fracos laços corporativos em entidades consideradas pouco representativas 
de suas ambições. Exemplos destas seriam o Instituto de Engenharia (1911) e o 
IPA (1930), acima citado, liderado, sobretudo, por engenheiros-arquitetos não 
interessados, na prespectiva do novo grupo, na renovação da prática. A partir 
da articulação entre Eduardo Kneese de Mello e os arquitetos cariocas reunidos 
em torno da Direção Nacional, um grupo de associados paulistas organizou uma 
delegacia local e elegeu uma diretoria provisória até 1947, quando ela começa a 
se renovar anualmente106. Segundo as memórias de Kneese, 

104. MASINI, Daniele Forlani. Sob a ótica do projeto: o arquiteto Eduardo Mendes Guima-
rães Junior e a reitoria da UFMG. Dissertação de mestrado. Uberlândia: Universidade 
Federal de Uberlândia, 2015; BRASILEIRO, Vanessa Borges. Sylvio de Vasconcellos: 
um arquiteto para além da forma. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

105. IAB-MG. Os 40 anos do IAB-MG. A vida começa aos 40? Módulo, n. 77, p. 54–59, ago. 
1983; NAKANDAKARE, Fernando Shigueo. Op. cit. p.111.

106. DEDECCA, Paula Gorenstein. Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as 
revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação de 
mestrado. São Paulo: Fauusp, 2012. Até 1970, figuras já estabelecidas profissionalmente 
revezaram-se na presidência do IAB-SP: Eduardo Kneese de Mello (1943-1949), Oswal-
do Arthur Bratke (1950-1951), Armando Ciampolini (1952-1953), Rino Levi (1954-1955), 
Ícaro de Castro Mello (1956-1961), Oswaldo Correa Gonçalves (1962-1963); Alberto Botti 
(1964-1965), Júlio Neves (1966-1967) e Abelardo Gomes de Abreu (1968-1969). Disponível 
em: <http://www.iabsp.org.br/iab-sao-paulo/ex-presidentes-2/>. Acesso em 13 ago. 2018.
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1.5.8
Edifício Japurá, projeto 
de Eduardo Kneese de 
Mello. São Paulo, 1945.

[...] resolveu-se criar departamentos do IAB nos estados e não permitir que se criassem 
institutozinhos, paulista, mineiro, pernambucano, qualquer coisa assim, onde iríamos 
dividir nossa pequena força. [...] Lembro-me que fui visitar Artigas, que eu não conhecia. 
Quando falei com ele, entusiasmou-se imediatamente. O Bratke era meu colega, já o 
conhecia de antes, fomos colegas no Mackenzie. Alguns outros eu também já conhecia, 
por exemplo, Leo Ribeiro de Moraes, que era meu companheiro na escola de aviação. O 
Abelardo de Souza, que lutava jiu-jitsu comigo. A ideia de nos unirmos foi espetacular. 
A todos os lugares onde fui encontrei recepção entusiasmada107.

Reunindo-se logo após sua fundação nos escritórios de arquitetura dos próprios 
diretores, o grupo aluga, em 1944, o subsolo do edifício Esther, marcando o início 
das atividades sociais da entidade, que seriam impulsionadas pela inauguração 
de sua sede própria em 1950 ‒ um dos marcos do modernismo arquitetônico 
paulista. Com um amplo programa de ação, afirmou-se como ponto de sociabi-
lidade profissional e cultural na cidade, sendo importante destacar sua intensa 
aproximação com o corpo estudantil das recém-criadas faculdades autônomas 
de arquitetura – do Mackenzie, em 1947, e da USP, em 1948. Dentre os periódicos 

107. MELLO, Eduardo Kneese. Eduardo Kneese de Mello. Arquitetura e desenvolvimento 
nacional. Depoimentos de Arquitetos Paulistas. São Paulo: Pini, 1979. p. 14.
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locais, manifestou-se quase exclusivamente na revista Acrópole, em cujas páginas 
publicou seus boletins oficiais entre janeiro de 1954 e maio de 1959, momento 
em que se tornou uma publicação avulsa, encerrada em 1961108.

Em seus primeiros anos, esse novo agrupamento tornou-se um dos grandes 
promotores da arquitetura moderna brasileira localmente, a partir de iniciativas 
diversas, incluindo a realização do 1o e do 4o Congressos Brasileiros de Arquitetos 
(CBA), em 1945 e 1954. Ao longo da década de 1950, o intenso entrelaçamento – 
muitas vezes reconhecível no engajamento de determinados indivíduos – entre 
uma forte mobilização profissional, uma diversidade de lançamentos editoriais 
especializados, periódicos ou não, e movimentos pela reformulação do ensino 
deram solo singular a uma produção local, crítica e projetual, que, nos anos de 
1960, foi difundida nacionalmente. Trata-se de um período que, como veremos, 
coincide com uma série de gestões paulistas na direção nacional do IAB109.

Pouco sabemos sobre a história do IAB-RS. Fundado em Porto Alegre 
em 19 de março de 1948 – alguns meses antes da cidade sediar o 2o Congresso 
Brasileiro de Arquitetos, entre 20 e 27 de novembro –, parece ter sido formado 
principalmente por parte do corpo docente do Curso de Arquitetura do Instituto 
de Belas Artes, fundado em 1944, e que polarizava com um curso semelhante 
oferecido pela Escola de Engenharia desde 1947. Tal polarização tinha raízes 
disciplinares, mas, sobretudo, políticas: o IBA era tido como subversivo, des-
tacando-se a atuação docente dos comunistas Demétrio Ribeiro, Edgar Graeff 
e Edvaldo Pereira Paiva; e o outro, reacionário, com destaque para o professor 
modernista austríaco Eugênio Steinhof, anteriormente citado110.

108. DEDECCA, Paula Gorenstein. Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as 
revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação 
de mestrado. São Paulo: Fauusp, 2012.

109. Ibidem.
110. NAKANDAKARE, Fernando Shigueo. O Instituto de Arquitetos do Brasil na dissemi-

nação da profissão do arquiteto moderno entre 1945-1969. Dissertação de mestrado. 
Campinas: FEC-Unicamp, 2018; NUNES, Livia Fernanda Ribeiro. Demétrio Ribeiro, 
Edgar A. Graeff, Edvaldo P. Paiva, Enilda Ribeiro, Nelson Souza. Os cinco professores 
comunistas. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2016.
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O curso do IBA – e, posteriormente, o IAB-RS – impulsionou a renovação dos 
procedimentos arquitetônicos e o reconhecimento da autonomia profissional na capital 
gaúcha, articulados por profissionais como Graeff, formado no Rio de Janeiro e inter-
locutor da vanguarda carioca, e Ribeiro, formado no Uruguai que, como veremos, foi 
polo da articulação continental voltada à defesa dos interesses da profissão. A partir de 
sua formação, estudantes e profissionais passaram a se aglutinar em torno do depar-
tamento local do IAB, utilizando-o como espaço de fomento para eventos culturais 
e plataforma para divulgação dos seus posicionamentos, consagrando-se, em 1952, 
com a criação da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio Grande do Sul111. 

Vale destacar a articulação de Edgar Graeff, Demétrio Ribeiro, Edvaldo Pereira 
Paiva – já mencionados – e de Enilda Ribeiro, que se projetaram no cenário nacional 
a partir de uma militância altamente politizada que entrelaçava escrita, docência, 
atividade projetual e participação nas atividades do IAB. Membro de uma geração 
mais jovem, Miguel Pereira, também associado ao IAB-RS, desempenhou um papel 
fundamental no IAB-DN e na sua representação internacional, sobretudo após 1970.

Nos três estados, portanto, as redes que se formavam ao mesmo tempo se 
ligavam a estratégias locais e a um movimento nacional, centralizado na Capital 
Federal, de redefinição da prática profissional, distinguindo-se dos antigos modos 
de atuação e alinhando-se a uma nova opção estética, programática e social para 
a arquitetura, com importante mobilização do referencial moderno. Estas aproxi-
mações coletivas locais ao repertório de vanguarda são em grande parte devedoras 
da criação destes departamentos estaduais, e integram o processo de difusão e 
consagração da chamada arquitetura moderna brasileira, ao lado, evidentemente, 
de outras instituições como as faculdades autônomas e os novos museus de arte, 
que fermentam um movimento profissional e institucionalmente estabelecido de 
reconsideração das origens da arquitetura contemporânea nacional. 

111. NAKANDAKARE, Fernando Shigueo. Op.cit. Foram presidentes locais até 1970: Ernani 
Correa (1948), Max Herrmann Schlüpmann (1949-1952), Roberto Felix Veronese (1953-
1954), Emil Achutti Bered (1955-1956), Manoel José Carvalho Meira (1957), Emil Achutti 
Bered (1958), Irineu Breitman (1959-1961), Miguel Alves Pereira (1962-1963), Irineu 
Breitman (1964), Edegar Bittencourt da Luz (1965), Cláudio Luiz Araújo (1966-1967) 
e Demétrio Ribeiro (1968-1969). Disponíveis em: <http://www.iab-rs.org.br/empresa/
lista-dos-expresidentes-do-iab-rs.aspx>. Acesso em 03 ago. 2018.
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Assim, por meio das atividades dessas seções estaduais, das publicações, 
das novas escolas de arquitetura, dos momentos institucionalizados de encontro, 
como as exposições ou os novos congressos, das migrações internas, das viagens 
nacionais ou internacionais e da intensificação da chegada de estrangeiros vindos 
ao país definitiva ou temporariamente, conformam-se laços plurais e heterogêneos 
de troca que expandem os círculos de informação dos profissionais em diversas 
localidades do país. Ao lado da mudança nos padrões arquitetônicos decorrente 
de uma modernização pragmática (que mobilizava, mesmo de maneira cautelosa, 
inovações técnicas, novos valores estéticos e princípios como a funcionalidade dos 
espaços), são plurais as referências teóricas informando a renovação da prática 
dos profissionais, que, por vias diversas, aproximavam-se da produção interna-
cional – do expressionismo ao funcionalismo, do racionalismo ao organicismo112.

No entanto, em momentos de defesa pública dessa nova arquitetura, era o mo-
delo carioca que se tornava argumento estratégico de legitimação e aglutinação. Suas 
obras são eleitas como exemplares, seus expoentes como lideranças nacionais e seus 
princípios e elementos formais são organizados de maneira razoavelmente clara nos 
anos finais de 1940113. Assim, se os arquitetos brasileiros continuavam a clamar pela 
mudança nos paradigmas de projeto por um viés técnico-formal –  paradigmas estes 
presentes desde os anos de 1920 –, inclinavam-se agora em busca de vínculos históricos, 
culturais e sociais com a sociedade brasileira tal como apontado pelo “grupo do Rio”114. 

Tal processo sem dúvida relacionava-se à repercussão dessa produção mo-
derna brasileira no exterior na mesma época, referenciada principalmente nesse 
grupo carioca, e com a decorrente irradiação de críticas positivas em diversos 
periódicos e exposições internacionais, que contribuíram para a transformação 
da opinião pública interna, abrindo as portas para uma aceitação nacional mais 
ampla. Em pouco tempo, essa vertente carioca – já confortável em afirmar sua 

112. DEDECCA, Paula Gorenstein. Op.cit. p.117.
113. A unicidade dessa produção de arquitetos do Rio de Janeiroa e a noção de “escola carioca” 

é questionável como já discutido pela historiografia. P. ex: KAMITA, João M. Espaço 
moderno e país novo: arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Tese de doutorado, São 
Paulo: Fauusp, 1999; NOBRE, Ana Luisa.  Fios cortantes: Projeto e Produto, Arquitetura 
e Design no Rio de Janeiro (1950-70). Tese de doutorado. Rio de Janeiro: PUC-RJ, 2008.

114. DEDECCA, Paula Gorenstein. Op.Cit. p.117.
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precedência e autossuficiência – atingiria, no plano doméstico, uma legitimidade 
social inédita para a prática profissional115.

A escolha de São Paulo como sede do primeiro Congresso Brasileiro de Ar-
quitetos, realizado em 1945, de Porto Alegre como sede do segundo encontro em 
1949, e de Belo Horizonte, do terceiro em 1953, é forte indício do interesse da dire-
toria central em ampliar o alcance das novas premissas arquitetônicas no território 
nacional. Exercendo um papel simbólico de reconexão territorial em um momento 
ainda pleno de anúncios de insatisfação e de posições de embate com posições 
consideradas conservadoras pelo grupo, os Congressos pontuavam esse novo lugar 
ocupado pelo Instituto no meio profissional, que, por sua vez, passava a ser  marcado 
por um intercâmbio estreito de uma nova geração, pela primeira vez organizada 
coletivamente em torno de uma instituição nacional e de um novo conjunto de ideias.

Esses foram os primeiros passos de uma articulação entre disputas estéticas e 
corporativas. Nesse momento, os embates pela redefinição profissional, e as eleições 
programáticas para a prática (entre elas, a aproximação ao ideário da arquitetura 
moderna), parecem se tornar movimentos associados e que podem ser entendidos 
como estratégias – conscientes e inconscientes – de uma parcela de profissionais na 
disputa por distinção no campo da produção arquitetônica que então se redefinia.

1.6. Os primeiros congressos: arquitetura moderna e função social

Ao construir o Instituto de Arquitetos nós procuramos, sempre, lutando, criar na sociedade 
brasileira – com suas condições de difícil desenvolvimento – essa caraterística tão rara e 
tão sutil que é a de ser arquiteto no mar de construções, exigindo que a construção se dobre 
à sensibilidade humana, que a construção abra mão de sua condição de funcionalidade 
imediata para exprimir aquilo que o homem tem de mais rico e extraordinário, que é a 
sua visão poética do espaço, da harmonia das esferas, por assim dizer, sem que se limite 
ao funcionalismo e imediatismo da construção como tal. [...] a fundação do Instituto 
de Arquitetos no Brasil inteirinho, como iniciativa mesmo bandeirante, fez com que o 
arquiteto passasse a poder falar com uma voz nacional de unidade extraordinária116.

115. SEGAWA, Hugo M. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1998; TINEM, 
Nelci. O Alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografia da arquitetura moderna. 
João Pessoa: Editora Universitária, 2002. 

116. ARTIGAS, João B. Vilanova. Vilanova Artigas. In: IAB. Arquitetura e desenvolvimento 
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O I Congresso Brasileiro de Arquitetos foi inaugurado em 26 de janeiro de 1945, 
no auditório da Biblioteca Municipal de São Paulo, em sessão coordenada por 
Paulo de Camargo e Almeida, então presidente nacional. Seu temário dividia-se 
em dois eixos: assuntos de interesse imediato da profissão – abordando questões 
de ensino, normas de trabalho e regulamentação profissional –, e a função social 
do arquiteto, pensada a partir dos seguintes subtemas: o urbanismo como pro-
blema de arquitetura, a vida urbana, as obrigações edilícias de defesa aos ataques 
aéreos (uma pauta imposta pelo Coronel Orozimbo Martins), a organização das 
coletividades humanas e a relação com a indústria117.

Ao final, Leo Ribeiro de Morais, membro da comissão organizadora, louva-
va o fato de que o evento, que poderia ter sido apenas um conclave profissional, 
tornara-se uma “bela jornada cívica”. Para ele, o lugar central ocupado pelas 
inquietações por melhorias das condições de vida no país tinha sido fato notável 
para vários participantes, que louvavam a extrapolação dos debates para além 
da defesa de interesses corporativos mais restritos e que buscavam evitar a pro-
posição de soluções para problemas particulares. Ao contrário, tendo em vista 
o completo abandono em que se encontrava o “grande problema da organização 
nacional”, era hora do arquiteto, por sua formação intelectual e por seu treina-
mento profissional, encarar os problemas em sua plenitude118:

Deram os arquitetos, portanto, uma magnífica demonstração de compreensão da im-
portância do momento em que estamos vivendo. O Brasil, eterno “país do futuro”, 
colosso cheio de “grandes possibilidades”, vive à espera de que seus filhos se resolvam a 
encarar de frente seus problemas em toda a extensão e profundidade, para que possa 
um dia tornar-se o país do presente, convertendo suas decantadas possibilidades em 
realidade patente 119.

Apesar de seu olhar abrangente, as poucas resoluções aplicadas do congresso 
demonstram a atualidade de suas pautas com os caminhos que viriam a ser 

nacional. Depoimentos de Arquitetos Paulistas. São Paulo: Pini, 1979
117. IAB. 1o Congresso Brasileiro de Arquitetos. São Paulo: s/inf., 1945. 
118. MORAES, Leo Ribeiro de. Por uma vida melhor. Acrópole, n. 83, p.299-300, mar. 1945.
119. Ibidem. p.299.
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1
2
3
4
5
6
7
8

26 a 30 de janeiro de 1945
20 a 27 de novembro de 1948
10 a 14 de julho de 1953
18 a 24 de janeiro de 1954
28 de julho a 05 de agosto de 1957
19 a 24 de setembro de 1966
21 a 29 de setembro de 1968
14 a 17 de outubro de 1969

São Paulo
Porto Alegre
Belo Horizonte
São Paulo
Recife
Salvador
Belo Horizonte
Porto Alegre

Edição Data Local

Congressos Brasileiros de Arquitetos (1945-1969)
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1o CBA – Cartaz.

1.6.3
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1.6.4 (pág. anterior)
“Inexequíveis as bases 
do projeto sobre a 
Fundação da Casa 
Popular” – Diário de 
Notícias, 24 abr. 1946.

1.6.5
1o CBA – Foto de grupo.

adotados pelo Estado: a necessidade de integração territorial a partir do pla-
nejamento de transporte e da eletrificação, a obrigação da realização de planos 
diretores, as definições objetivas para a reestruturação do ensino de arquitetura 
e urbanismo, a criação de um centro nacional de estudos de urbanismo, a con-
denação da política de construção de abrigos antiaéreos (revista pouco tempo 
depois) e a solução para a questão da moradia digna como dever do Estado. Nesse 
âmbito, é  importante lembrar que, no ano seguinte, foi criada a Fundação da 
Casa Popular (FCP), primeiro órgão federal criado com competência específica 
na área do desenvolvimento habitacional e urbano, e extinta somente em 1964120.

120. Apesar da coincidência entre as propostas do I CBA e a criação da FCP, Nabil Bon-
duki aponta a oposição do IAB à medida, considerada reacionária e um instrumento 
conservador que focava o problema da habitação e da política urbana como “mera 
construção de casas” (BONDUKI, Nabil. Os pioneiros da habitação social. Cem anos 
de política pública no Brasil. São Paulo: Unesp/SESC, 2014). De fato, uma série de 
notícias de jornal anuncia a posição dos arquitetos que acreditavam ser um plano 
inexequível e com fins demagógicos. P. Ex.Cf: INEXEQUÍVEIS as bases do projeto 
sobre a Fundação da Casa Popular. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 19 maio 1946. 
Ver também: POLETO, Sálua Kairuz Manoel. Referências europeias de arquitetura e 
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Ligada ao embate pela afirmação profissional e a um novo imaginário que 
informava a renovação da prática, emergia uma dimensão cívica na qual o arquiteto 
passava a discutir, a partir de prismas variados, sua função social e sua participação 
no problema da “organização nacional” em meio ao processo de redemocratiza-
ção do país. Assim, se era evidente a arregimentação em torno das questões de 
arquitetura moderna e a necessidade de difundi-las, é também preciso olhar para 
o Congresso por meio da névoa política do processo de abertura democrática, 
conforme se percebe no discurso inaugural de Paulo de Camargo e Almeida:

Quando, em agosto de 1943, fui eleito presidente do IAB, o meu colega e predecessor, 
arquiteto Nestor de Figueiredo, que lamento não estar aqui presente, fez-me ver a 
necessidade de promovermos um conclave de arquitetos, já que por uma estranha 
coincidência éramos mais conceituados no exterior do que em nossa própria pátria. 
A muitos parecerá estranho que o programa de teses de um congresso de arquitetos 
seja de caráter quase inteiramente social. O motivo é simples: o arquiteto é um 
profissional de características sociais definidas, que vive do homem para o homem, 
da coletividade para a coletividade. Exigir de nós a solução da casa popular, a so-
lução dos problemas urbanísticos, dentro de um sistema político, econômico e social 
rudimentar, é o mesmo que exigir do médico operador, que extraia um apêndice 
ou elimine um câncer, dando saúde ao paciente, sem dar-lhes os indispensáveis 
aparelhamentos operatórios. A nós pareceu-nos preliminarmente indispensável 
agitar as ideias básicas da formação política, social e econômica brasileira, criar a 
mentalidade capaz de assimilar as ideias121.

Na memória dos que participaram, a impressão que ficou do congresso parece 
ter sido, de fato, a de construção de uma unidade até então inexistente, impul-
sionada pelas perspectivas que o novo momento político apontava. Para Leo 
Ribeiro de Moraes, tratava-se de “um momento de grande importância na história 
política do nosso país, porque havia, naquele janeiro de 1945, uma efervescência 

urbanismo nas origens da produção de habitação de interesse social no Brasil (1930-
1964). Tese de doutorado. São Paulo: EESC-USP, 2011; KAMIMURA, Rodrigo. O 
problema social na arquitetura e o processo de modernização em São Paulo: diálogos, 
1945-19. Tese de doutorado. São Carlos: EESC-USP, 2016.

121. IAB. Primeiro Congresso Brasileiro de Arquitetos. Rascunho. São Paulo, 1945. Arquivo IAB-DN. 
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1.6.13 (pág. anterior)
“2o Congresso Brasileiro 
de Arquitetos. Sua 
instalação em Porto 
Alegre” – Correio da 
Manhã, 20 nov. 1948.

democrática que fazia com que todas as classes buscassem novos rumos para 
nossa pátria”122. Para Artigas, que o mencionava frequentemente, esse primeiro 
encontro, juntamente com o 1o Congresso Brasileiro de Escritores, constituiu 
“o primeiro grito da intelectualidade brasileira para completar as conquistas 
democráticas feitas na Europa com a Grande Guerra” em um contexto no qual 
“o Brasil emergia de um longo período em que todos os movimentos associativos 
estiveram praticamente proibidos”123. Segundo ele,

[...] o ponto que realmente nos reuniu, e que contribuiu profundamente para dar ao Ins-
tituto de Arquitetos de São Paulo um signifi cado maior, foi precisamente aquele que nos 
caracterizou: unidos os poucos que éramos entre Rio e São Paulo, lutar pela liberdade. 
[...] O primeiro Congresso de Arquitetos marcou, também, de certa forma, a unidade dos 
arquitetos brasileiros e começamos então, como bandeirantes, a ultrapassar as Tordesilhas 
do Brasil, as divisões de Estado a Estado. Assim saímos para fundar departamentos [...]124.

Ao contrário dessa primeira edição, razoavelmente bem registrada pela revista 
Acrópole, pouco sabemos sobre as repercussões do segundo e do terceiro congres-
sos, que parecem ter se concentrado, sobretudo, em pautas de defesa profi ssional 
e reafi rmações de questões já apontadas no 1o Congresso125. Apesar da existência 
do recém-fundado departamento local, o 2o Congresso, realizado de 20 a 27 de 
novembro de 1948 no Instituto de Belas Artes de Porto Alegre, foi organizado 
majoritariamente por associados do Rio, com exceção de Ernani Correa, então pre-
sidente do IAB-RS. Era, segundo Eduardo Corona, membro do comitê organizador, 

122. IAB. Anais do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos. São Paulo: s/inf., 1954. p.19.
123. ARTIGAS, João Batista Vilanova. O 1o Congresso Brasileiro de Arquitetos. Depoimentos, 

n. 1, p. 51–53, 1960. P. 51.
124. IAB-SP. Arquitetura e desenvolvimento nacional. Depoimentos de Arquitetos Paulistas. 

São Paulo: Pini, 1979. p.17-18.
125. A revista Acrópole dedicou um bom espaço para o relato do evento: I CONGRESSO 

Brasileiro de Arquitetos.  Acrópole, São Paulo, n. 81-82, jan./fev. 1945, com textos como 
SZILARD, Adalberto. A fi xação do homem nos núcleos industriais (Acrópole, São 
Paulo, n. 81-82, jan./fev. 1945); CONSTRUÇÃO de casas populares e organização das 
coletividades humanas. (Acrópole, São Paulo, n. 81-82, jan./fev. 1945); MORAIS, Leo 
Ribeiro. Por uma vida melhor. (Acrópole, São Paulo, n. 83, mar. 1945); PRADO, Carlos 
da Silva. Urbanismo – problema de arquitetura. (Acrópole, São Paulo, n. 84, abr. 1945).
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1.6.14 (pág. anterior)
“A habitação popu-
lar no 2o Congresso 
Brasileiro de Arqui-
tetos”– Correio da 
Manhã, 14 nov. 1948.

1.6.15
2o CBA – temário.
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uma iniciativa que tinha por objetivo impulsionar um meio profissional local, visto 
como retardatário, a despeito do forte movimento de construção civil na cidade:

Porto Alegre, nesse particular, está atrasadíssima. É uma cidade em câmara lenta. 
Tudo chega em último lugar. Precisamos mostrar ao povo porto-alegrense o que é a 
nova arquitetura e o que já se fez no Brasil, qual é a nova realidade técnica. É urgente 
evitar-se que a nossa cidade seja vítima, como tem sido, dos mais recentes monstrengos 
construídos em nosso país 126

Frente aos quase 300 participantes do primeiro encontro, essa edição foi conside-
ravelmente menor, contando com delegações locais compostas por 9 profissionais 
de Porto Alegre, 11 de Minas Gerais, 21 de São Paulo e 32 do Rio de Janeiro127. 
Ainda que, segundo Fernando Nakandakare – que teve acesso ao periódico 
Espaço e às edições do Jornal do Globo, ambos restritos em sua circulação à ca-
pital gaúcha e que relataram o evento –, seu temário tenha dado continuidade 
às questões discutidas anteriormente, em termos efetivos, pouco se avançou em 
relação ao que foi proposto no primeiro encontro. De todo modo, vale registrar 
a reafirmação, em suas resoluções, da necessidade de planos e códigos urbanos; o 
início do debate quanto à modulação e padronização dos elementos construtivos 
(sendo importante notar a aprovação, em 1950, da primeira norma de coorde-
nação modular brasileira), e a continuidade do debate em torno do ensino – em 
evidência na capital gaúcha naquele momento128.

Organizado em menos de três meses e tendo Juscelino Kubitschek, então 
governador, como presidente de honra, o 3o Congresso Brasileiro de Arquitetos, 
realizado de 10 a 14 de julho de 1953, em Belo Horizonte, reuniu arquitetos 
locais, de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e, pela primeira vez, de 
Pernambuco, que, desde 1951, contava com profissionais vinculados ao IAB-PE. 
Com ênfase nas suas intersecções com o novo campo de atuação do planejamen-

126. CORONA, Eduardo. Correio do Povo, 26 out. 1948, apud NAKANDAKARE, 2016, p.149.
127. IAB. 2o Congresso Brasileiro de Arquitetos. Regulamento e Bases. Porto Alegre: s/inf., 1948. 
128. NAKANDAKARE, Fernando Shigueo. O Instituto de Arquitetos do Brasil na dissemi-

nação da profissão do arquiteto moderno entre 1945-1969. Dissertação de mestrado. 
Campinas: FEC-Unicamp, 2018.
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to, o evento concentrou-se quase exclusivamente em questões restritas à prática 
profissional, aos interesses associativos e à formação universitária em escala 
nacional129. No entanto, é importante destacar, conforme notado por Nakan-
dakare, que foi nesse terceiro encontro que emergiu uma das principais frentes 
de embate do IAB nos anos de 1950: a inserção e a consolidação da carreira do 
arquiteto no funcionalismo público130.

Essa concentração do debate voltado a questões mais específicas e consen-
suais da profissão coincide com um breve momento de calmaria no meio arqui-
tetônico. De certo modo, a estabilidade e rotinização da nova prática reduzia sua 
intensidade combativa e amortecia o confronto. Com efeito, ao adentrarmos os 
anos de 1950, é de se notar a transformação das fórmulas discursivas em defesa 
da moderna arquitetura brasileira, largamente adotadas nos anos anteriores. Não 
mais guiado pela necessidade de convencimento de um público ainda distante das 
novas proposições, o debate se voltou ao círculo mais especializado, reunido por 
um vocabulário e uma conduta que se tornara,  em grande parte, comum. Assim, 
as discussões acerca da produção arquitetônica brasileira passaram a dividir a 
atenção dos arquitetos com diversos outros temas, com destaque para a questão 
urbana. Já ao longo de 1953, críticas esparsas e pouco ressonantes à demasiada 
importância atribuída ao critério formal em detrimento da qualidade construtiva 
da produção contemporânea foram substituídas por apelos mais consistentes à 
pausa para reflexão. Tratava-se de impedir que o surto construtivo cristalizasse 
o vocabulário formal e que a vulgarização de seu uso resultasse na perda de suas 
ambições teóricas131. Houve, assim, uma escalada da crítica local, para a qual 
contribuiu – como já bem narrado pela historiografia – a enunciação de críticas 
não amigáveis de estrangeiros de passagem pelo Brasil que, ao tomarem contato 
direto com a “miragem” criada, passariam a levantar sérias ressalvas132.

129. PEREIRA, Antonio Botelho. III Congresso Nacional de Arquitetos. Belo Horizonte: IAB-MG, 1953.
130. NAKANDAKARE, Fernando Shigueo. Op.cit.
131. DEDECCA, Paula Gorenstein. Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as 

revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação 
de mestrado. São Paulo: Fauusp, 2012.

132. RIGOTTI, Ana Maria. Brazil Deceives. Block, n. 4, 1991.
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1.6.16
3o CBA – Anais.

Os eventos realizados em São Paulo na virada de 1953 para 1954 – as come-
morações do IV Centenário, a Exposição Internacional de Arquitetura da II Bienal 
e o IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, apenas 6 meses após o terceiro – fun-
cionaram como momentos de alargamento e adensamento da discordância que se 
instaurava sobre a produção contemporânea de arquitetura brasileira. Realizado 
entre 17 e 24 de janeiro de 1954, o quarto encontro reuniu 428 congressistas, 
sendo 175 arquitetos de São Paulo, 116 do Rio de Janeiro, 84 de outros Estados 
e uma expressiva presença internacional, com 53 estrangeiros, sobretudo da 
América do Sul, viabilizada provavelmente pela simultaneidade de eventos133. 
Se sua primeira edição confi gurara-se como um instrumento importante para 
a defesa de uma renovação arquitetônica, os motivos que fundamentavam este 
novo congresso eram outros. Ao anunciá-lo, Eduardo Corona alertava:

133. IAB. Anais do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos. São Paulo: s/inf., 1954. Assisti-
ram ao congresso: 13 argentinos, 2 bolivianos, 4 cubanos, 33 uruguaios, 1 alemão e 1 
francês, incluindo representantes ofi ciais da Associação de Arquitetos da Bolívia, da 
Associação de Arquitetos da Alemanha, do Colégio de Arquitetos de Havana e da 
Sociedade Central de Arquitetos do Paraguai. 
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1.6.17
3o CBA – Temário.
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1.6.18
3o CBA – Temário

(continuação).
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1.6.19
4o CBA – Anais.

O que levou os arquitetos brasileiros a programarem um congresso no ano do IV Cente-
nário de São Paulo, onde se vai analisar com espírito crítico e objetivo as realizações da 
arquitetura no Brasil, foi exatamente estabelecer, agora, todo um quadro analítico da evo-
lução dessa arquitetura. Já é tempo que os arquitetos brasileiros elaborem uma justificativa 
dessa arquitetura que tanto tem sido discutida, admirada, e elogiada no mundo inteiro.
[...]. Por isso, esperamos que o IV Congresso Brasileiro de Arquitetos a ser realizado nesta 
cidade de 17 a 24 de janeiro do próximo ano, seja, de fato, um balanço crítico excelente 
para termos divulgada, em todos os sentidos, esta arquitetura que ainda precisa ser feita 
em larga escala para dar à maioria o abrigo necessário, como condição importante para 
a perfeita realização dos objetivos do homem como membro da coletividade134.

De fato, substituindo a temática majoritariamente centrada nas questões de ensino 
e dos interesses profissionais das duas edições anteriores, o encontro recolocava 
no centro da pauta o debate arquitetônico e urbanístico e tinha como objetivo 
debater as realizações brasileiras. Ao abrir a sessão de instalação, o presidente 
da Comissão Organizadora, Leo Ribeiro de Moraes, declarava:

134. CORONA, Eduardo. Um novo congresso de arquitetos. AD, n. 2, p.1, out. 1953.



1.6.20 e 1.6.21
4o CBA – Sessão.

1.6.22
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1.6.26
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Já nessa ocasião [o I Congresso] tivemos oportunidade de debater, aqui em São Paulo, 
os mais importantes problemas do nosso desenvolvimento, econômico e cultural. Depois 
de uma certa resistência por parte de nossa sociedade, a arquitetura moderna – vamos 
dizer assim porque é a linguagem que todos compreendem – começou a conquistar um 
lugar ao sol. Hoje ela tem no Brasil um lugar definido, e o grande receio que nos assalta 
neste momento é justamente o da sua aceitação – vamos dizer – demasiada135.

Para Moraes, frente às sérias acusações proferidas contra as obras arquitetônicas 
nacionais, o Congresso – palco de um drama do arquiteto brasileiro afastado das 
necessidades reais do povo – deveria realizar um balanço e discutir novos rumos. Ao 
final, o plenário concluía pela indissociabilidade entre o alcance de uma expressão 
arquitetônica própria e a conscientização dos problemas nacionais. A satisfação das 
necessidades materiais e espirituais do povo deveria ser a semente para o desenvolvi-
mento da arquitetura brasileira que, simultaneamente, deveria iniciar uma autocrí-
tica de seus fundamentos, “sem moldes preconcebidos e sem exageros de escola” 136.

Agora, a ideia de formação e defesa da cultura nacional passaria a permear 
diversos discursos – coletivos e individuais – emergindo também na agenda do 
IAB que, por exemplo, nesse mesmo ano, organizou por meio da sessão paulis-
ta o debate Arquitetura e Nacionalidade. A intensa discussão do período evi-
dencia a ausência de consenso e a convivência de diversos pontos de vista que 
questionavam as fronteiras da identidade brasileira, na qual cultura e nação se 
entrelaçavam em tom acalorado e, frequentemente, permeado pelo acirramento 
político. Especialmente a partir de 1954, as ressalvas à produção brasileira seriam 
pronunciadas de maneira ampla e plural, salientando equívocos e revelando uma 
hesitação quanto aos rumos propostos pela arquitetura recentemente consagrada. 
São falas heterogêneas, com frágeis acordos quanto aos elementos criticados, 

135. MORAES, Leo Ribeiro. A sessão de Instalação. In: IAB. Anais do IV Congresso Brasileiro 
de Arquitetos. São Paulo: s/inf., 1954. p.20.

136. IAB. Anais do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos. São Paulo: s/inf., 1954. Foram apre-
sentadas, por exemplo, as teses A tradição na arquitetura brasileira, de Gustavo Neves da 
Rocha Filho; Arquitetura, Tradição e realidade brasileira, de Mário Barata; Situação da 
Arquitetura Brasileira, de Demétrio Ribeiro, Nelson Souza e Enilda Ribeiro; Caracterís-
ticas da Arquitetura Brasileira, de Fernando Corona; Da necessidade de uma consciência 
(ampla e objetiva) nacionalista para consolidar uma arquitetura nacional, de Corona.
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mas que guardavam um ponto comum de discussão: o valor a ser atribuído à 
dimensão formal na obra de arquitetura137.

A compreensão de tal diálogo e das diferentes posições de seus interlocutores 
exige uma análise própria, já bem percorrida pela historiografia, que pressupõe o 
cruzamento com a densa rede brasileira de perspectivas teóricas e políticas desses 
anos 1950, para além do debate restrito ao campo da arquitetura138. Interessa, aqui, 
ressaltar a falta de consenso e a diluição da unanimidade em relação à produção 
moderna, nesse momento já alçada ao canônico. Curiosamente, se o epicentro dessa 
onda crítica pode, até certo ponto, ser localizado em São Paulo, são esses mesmos 
arquitetos paulistas que atuariam para a redução da tensão crescente. Ao final dos 
anos de 1950, ainda que diferenças projetuais e políticas tenham permanecido, elas 
perdem importância no debate e raramente se explicitam, provavelmente em razão 
das novas coordenadas políticas e econômicas que aliavam, implicitamente, grupos 
diversos voltados a determinadas estratégias de desenvolvimento nacional139. 

Uma nova aderência social da produção contemporânea seria por si só a 
resolução para a falta de rigor ideológico e para as soluções puramente formais 
até então adotadas. Frente ao agravamento dos problemas sociais em todo o país, 
tratava-se de superar a atuação superficial dos arquitetos, desfazendo seu vínculo 
estreito com os interesses da elite a partir de uma reunião profissional em torno da 
luta por maior alcance social da profissão. Para isso, a emancipação do arquiteto 
por meio de uma nova regulamentação tornou-se ponto central nas reivindica-
ções, sem a qual uma atuação efetiva seria comprometida, tal como debatido no 5o 
Congresso Brasileiro de Arquitetos. Eduardo Corona assim anunciava o encontro:

137. DEDECCA, Paula Gorenstein. Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as 
revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação 
de mestrado. São Paulo: Fauusp, 2012.

138. Por exemplo: AMARAL, Aracy A. Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira, 
1930-1970. São Paulo: Nobel, 2003; WISNIK, Guilherme. Formalismo e tradição: a arqui-
tetura moderna brasileira e sua recepção crítica. Dissertação de mestrado. São Paulo: 
FFLCH-USP, 2003; KAMITA, João M. O Formalismo como modo de pensar a forma. 
In: I Encontro ANPARQ. Rio de Janeiro: ANPARQ/PROURB-UFRJ, 2010.

139. DEDECCA, Paula Gorenstein. Op.cit.
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1.6.28
“O IV Congresso 
Brasileiro de Arquitetos 
lançou as bases de uma 
auto-crítica da arquite-
tura brasileira” – Diário 
de Notícias, 7 fev. 1954.

Esta será, portanto, a quinta vez que os arquitetos brasileiros se reunirão para debater 
e esclarecer assuntos relativos à arquitetura brasileira. Desta feita o problema essencial 
que será discutido é o concernente à Arquitetura Popular no Brasil, ou seja, debater e 
pôr em pauta a influência da cultura popular e das tradições brasileiras na criação e 
desenvolvimento de nossa arquitetura popular e, também, analisar através de exposição 
de caráter histórico a evolução da arquitetura brasileira.(...). Na correlação de forças 
de nossa vida social e no encontro das condições positivas de nossa cultura, poderemos 
muito bem qualificar as tendências de tradição, propriamente, as quais através de sua 
aplicação popular, portanto, reais, sinceras, honestas, serão do mais puro e inestimável 
valor para a consecussão de nossas intenções para resolver o problema arquitetônico. 
O que equivale a dizer: devemos encontrar as verdadeiras razões de nossa arquitetura. 
Se ela é tão admirada e elogiada, saibamos explicá-la140.

O encontro estava previsto para ser realizado no Recife em 1955, cidade eleita por 
seu plano diretor pioneiro, encabeçado por Antonio Bezerra Baltar, seu grande 
desenvolvimento demográfico, seu grande surto de construções e a animação 
do grupo local de arquitetos, dentre eles Acácio Gil Borsoi, Cândido da Mata 

140. CORONA, Eduardo. O V Congresso brasileiro de arquitetos e a arquitetura popular. 
AD-Arquitetura e Decoração, ano 4, n.23, p.1, mai.jun.1957. 
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1.6.29 (pág. anterior)
“O V Congresso Brasileiro 
de Arquitetos” – O Sema-
nário, n.58, mai. 1957.

Ribeiro e Florismundo Lins Sobrinho, “cheios de fé pelo progresso e dignidade 
da profissão” e que há pouco haviam fundado o departamento local do IAB141. 
No entanto, o encontro foi, afinal, realizado entre 28 de julho e 5 de agosto de 
1957 já em plena construção de Brasília e contou com 135 congressistas. 

Apesar de anunciar uma pauta teórica dirigida à arquitetura popular, o 
encontro voltava novamente seu foco para a defesa da profissão, sem, no entanto, 
eximir-se de abordar assuntos correlatos mais amplos, como a criação de um 
Instituto de Habitação Popular e o funcionamento de organismos e autarquias 
vinculados ao problema da demanda habitacional142. Mas seria por outros motivos 
que o relato do paulista Wilson Maia Fina – divulgado pela revista Acrópole e 
única notícia que temos de seus acontecimentos – causaria profunda repercussão 
no meio pernambucano e exigiria uma intervenção do IAB para sua aquietação143:

Se as teses apresentadas não despertaram o interesse geral, valeu o congresso pelas rein-
vindicações discutidas. E o ponto alto foi o de defesa da profissão. Estão os nossos colegas 
do norte e do nordeste completamente desamparados no campo profissional em virtude 
da proliferação dos gamelas “legais e ilegais” que invadem o âmbito do arquiteto. Locais 
onde ainda vicejam o clima do favoritismo político, áurea do patriarcado do senhor do 
engenho, fatores estes que irmanados predominam na condução e no trato das coisas, não 
conseguem os nossos colegas impor-se no exercício independente da profissão, quer na esfera 
pública ou particular. [...] Um dos pontos mais evidentes apontados no congresso era a 
diferença de formação estética entre o sul e o norte. O pequeno índice de cultura no campo 
profissional dos colegas do norte e do nordeste decorre da falta de ligação intensa com os 
centros de cultura mais avançada, que proporcionasse um aprimoramento arquitetônico144.

141. PEREIRA, Antonio Botelho. III Congresso Nacional de Arquitetos. Belo Horizonte: 
IAB-MG, 1953.

142. V CONGRESSO brasileiro de arquitetos (regulamento), Boletim Mensal do IAB-SP, n.39, p.1, 
mai.1957; KAMIMURA, Rodrigo. O problema social na arquitetura e o processo de moder-
nização em São Paulo: diálogos, 1945-19. Tese de doutorado. São Carlos: EESC-USP, 2016. 

143. LINS, Florismundo. Carta Aberta. Boletim Mensal do IAB-SP, n.45, p.1, nov.1957.
144. FINA, Wilson Maia. V Congresso brasileiro de arquitetos (conclusões). Boletim Mensal 

do IAB-SP, n.42, p.3, ago.1957. 
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1.6.30 (pág. anterior)
“Arquitetos protestam 
contra obras suntuárias 
em prejuízo da solução 
das favelas” – Diário de 
Notícias, Rio de Janeiro, 
2 nov. 1957.

1.6.31 (pág. anterior)
“Propõem, arquitetos, a 
criação de um Instituto 
de Habitação Popular” – 
Diário de Notícias, Rio de 
Janeiro, 10 nov. 1957.

Era uma manifestação aberta de preconceito sulista que, apesar de única em meio 
a tantas afirmações de unidade profissional nacional e respeito mútuo, revelava a 
hierarquia que efetivamente existia entre os diversos departamentos no interior 
do Instituto. Como veremos a seguir, nesse mesmo ano o IAB aprovou um novo 
regulamento que reestruturou sua gestão federativa em resposta às insatisfações 
quanto à efetiva representatividade de todos os associados.

O congresso de 1957 encerrou a primeira sequência desses eventos, que seriam 
retomados somente em 1966. Os motivos para isso não são claros. É possível que, a 
julgar por sua última edição, eles tenham se tornado menos relevantes para o meio 
profissional, que talvez passasse a desacreditar em seu potencial de contribuição 
para o debate das questões então relevantes. De fato, é interessante contrapor sua 
suspensão à realização de inúmeros outros fóruns de debate, organizados, inclusive, 
pelo IAB, como o Seminário de Habitação e Reforma Urbana – que, ao contrário dos 
CBAs, teve a multidisciplinariedade como um de seus traços principais. Por outro 
lado, como veremos, são anos atribulados pela mudança na estrutura administra-
tiva do IAB, pela inconstância de apoio federal para suas atividades e pelo início de 
uma série de gestões paulistas que, inevitavelmente, resultou em descontinuidades.

É necessário apontar, por fim, a existência de duas séries de eventos rea-
lizados em paralelo aos Congresso Brasileiros de Arquitetos ao longo dos anos 
de 1950: as edições da Exposição Internacional de Arquitetura, organizadas 
em parceria entre o IAB-SP e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (1951, 
1953/1954, 1957 e 1959), e os três Congressos Nacionais de Estudantes de Arqui-
tetura e Urbanismo (1952 em Salvador, 1953 no Recife e 1954 em Porto Alegre).

O papel das Exposições para o alargamento dos circuitos de circulação de 
pessoas e ideias já foi abordado por Helio Herbst, que analisou sua premiação e 
seu discurso expositivo como motor importante de propulsão da crítica da arqui-
tetura brasileira na metade dos anos de 1950 e da abertura do meio profissional 
para outros enfoques projetuais. Concentrando uma presença sem precedentes de 
arquitetos estrangeiros, suas edições inauguravam uma temporada de palestras, 
entrevistas, viagens e visitas em solo nacional, cuja repercussão vai muito além 
da mera participação no evento de São Paulo145 .

145. HERBST, Hélio. Pelos salões das bienais, a arquitetura ausente dos manuais: contribui-
ções para a historiografia brasileira (1951-1959). São Paulo: Annablume, FAPESP, 2011.
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Após a intensa mobilização em razão da greve discente da Fauusp, encerrada 
em 1951, os estudantes das seis faculdades de arquitetura que existiam no Brasil 
se articularam ao redor de uma novo órgão de congregação nacional, o Bureau 
Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (que apesar de fundado em 
1948, não desempenhava até então um papel expressivo), e realizaram a edição 
inaugural dos Congresso de Estudantes, em Salvador em 1952. Esta organização 
estudantil, vinculada a dos profissionais reunidos ao redor do IAB, ganhou uma 
força substancial e parte de suas propostas de reformulação do ensino de arquitetura 
e urbanismo foram apropriadas pelos cursos a partir do final dos anos de 1950146.

1.7. À procura de equilíbrio regional na Instituição

Em abril de 1947, sob a gestão de Firmino Fernandes Saldanha e com um amplo 
apoio do IAB-SP e do IAB-MG, os presidentes dos departamentos estaduais pas-
saram a ser eleitos diretamente e a compor o Conselho Diretor da entidade nacio-
nal. Desde a criação dessas seções, segundo Saldanha, o Instituto estava longe de 
conceder-lhes significação, determinando um caráter restrito ao equiparar-lhes às 
suas seções administrativas internas. Reduzidas a meros órgãos auxiliares, eram 
flagrantes as contradições entre suas atividades, em pleno funcionamento mas sem 
a necessária autonomia administrativa e financeira, e os estatutos então vigentes. 
Assim, com o novo regimento, buscava-se assegurar, sem prejuízo da unidade do 
Instituto, uma maior independência para a atuação dos departamentos147. 

Com a reforma dos estatutos, em 1947, essa autonomia desejada parece se 
realizar. Contudo, não é fácil qualificar a relação estabelecida daí em diante entre o 

146. ROCHA, Gustavo Neves da. Arquitetura brasileira através dos Congressos Nacionais. 
AD-Arquitetura e Decoração, n.12, p.16-17, jul.ago.1955; VIDOTTO, Taiana Car; MON-
TEIRO, Ana Maria Reis de Goes. O discurso profissional e o ensino na formação do 
arquiteto e urbanista moderno em São Paulo: 1948-1962. Pós, v. 22, n. 38, p. 20–37, 
2016; SODRÉ, João Clark de Abreu. Arquitetura e viagens de formação pelo Brasil 
(1938-1962). Dissertação de mestrado. São Paulo: Fauusp, 2010.

147. SALDANHA, Firmino F. Relatório das atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil ‒ 
ano social 1946/1947. Rio de Janeiro, 1947. 21p. Arquivo IAB-DN.
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IAB nacional e seus departamentos estaduais. Mudanças administrativas implemen-
tadas ao longo dos anos de 1950 visaram a crescente separação entre as atividades 
do Departamento Nacional e sua atenção frequente à cidade do Rio de Janeiro, que 
somente viria a se concretizar, e de maneira parcial, com a criação de um departa-
mento local específico, previsto em 1947, mas formalizado apenas em 1957. Até lá, 
certo embaralhamento permaneceu, no órgão central, entre os assuntos de relevo 
nacional e as pautas cariocas. Além disso, sua condição financeira, cronicamente 
deficitária, impedia, em grande medida, o estabelecimento de um desejado progra-
ma nacional mais abrangente e permanente, para além dos eventuais congressos, e 
resultava muito mais na presença efetiva do Instituto a partir de suas seções locais148.

De todo modo, nos últimos anos da década de 1940 e ao longo da década 
de 1950, ao lado da constante atualização de sua documentação interna e de 
referência profissional, e de sua atenção à questão dos concursos149, o Instituto 
ampliou o rol de ações em prol do corpo de associados, solicitando pareceres 
regulares a advogados acerca de assuntos variados. Também desempenhou uma 
intensa e extensa negociação pela criação da carreira de arquiteto no serviço 
público; enviou delegados aos mais variados encontros (de estradas de roda-
gem à convenção dos sindicatos da indústria da construção civil); distribuiu 
documentos de referência gratuitamente (como a Carta de Atenas, em 1950); 
negociou descontos para assinaturas de mensários de interesse à classe; solicitou 
aos associados o envio de opiniões sobre diversos assuntos, como subsídio para 
a elaboração de documentos oficiais; organizou programas públicos de estágio 
e atuou pela Reforma Nacional do Ensino de Arquitetura e Urbanismo e pela 
criação de faculdades em todo o território nacional150.

148. ROBERTO, Milton, Relatório das atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil – ano 
social 1951/1952. Rio de Janeiro, 01 ago.1952. 13p. Arquivo IAB-DN.

149. São concursos como o Paço Municipal de Campinas, Casa do Trabalhador, Palácio Legisla-
tivo do Rio Grande do Sul, Plano de Urbanização do Vale do Jacuí, Universidade de Passo 
Fundo, Clube Militar, Sede do Iate Clube de Londrina e Centro Evangélico de Porto Alegre.

150. IAB-DN. Circular n. 3, Rio de Janeiro, 07 mar. 1951. 2p. Arquivo IAB-DN; RIBEIRO, Paulo 
Antunes. Relatório das atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil ‒ ano social 1952/1953. 
Rio de Janeiro, 01 ago.1953. 12p. Arquivo IAB-DN; RIBEIRO, Paulo Antunes. Relatório 
das atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil ‒ ano social 1953/1954. Rio de Janeiro, 
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Em meio a esses diversos eixos de atuação do Instituto, é importante des-
tacar outros três: o estabelecimento de uma intensa política de relação inter-
nacional, o envolvimento com o projeto e construção de Brasília e o esforço de 
repensar sua representatividade federativa. Como poderemos perceber mais à 
frente nesta tese, o diálogo com entidades congêneres e órgãos de interlocução 
internacional, como a União Internacional dos Arquitetos (UIA) ou a Federação 
Pan-americana de Associações de Arquitetos (FPAA), passa a se dar de maneira 
muito mais intensa, rotineira e institucionalizada, concentrando grande parte 
dos esforços do Instituto a partir desse momento. 

Apesar do longo processo de transferência da Capital Federal, cujas primeiras 
ações remontam ao final do século XIX, Brasília tornou-se assunto prioritário do 
IAB nos últimos meses de 1954, quando a vaga intenção ganhou contornos efetivos 
para sua materialização. De partida, ainda que mostrando-se reticente, o Instituto 
optou por não questionar os preceitos para da empreitada, alguns já consolidados 
legalmente, e não forçar o debate público de reexame de seus motivos151. 

Assim, alinhando-se aos favoráveis à mudança, passou a clamar pela con-
vocação da colaboração dos arquitetos através de sucessivos ofícios enviados 
ao Governo Federal, manifestando-se contrário às ações da comissão especial 
encarregada de planejar o empreendimento. Suas críticas recaíam sobretudo na 
ausência de diagnósticos fundamentados e de um programa de necessidades 
preciso152. Mais do que isso, opondo-se ao primeiro plano oficial – elaborado por 
Raul Pena Firme, Roberto Lacombe e José de Oliveira Reis – por “não obedecer aos 
conhecimentos preconizados pela boa técnica do planejamento”, passava a tecer 
negociações em defesa da escolha do projeto através de um concurso público153.

01. Ago.1954. 13p. Arquivo IAB-DN; IAB-DN, Circular n. 9. Rio de Janeiro, 23 fev. 1950. 1p. 
Arquivo IAB-DN; ROZA, Ary Garcia. Relatório das Atividades do Instituto de Arquitetos 
do Brasil no ano social de 1957-1959. Rio de Janeiro, 12 ago.1959. 15p. Arquivo IAB-DN.

151. REINVINDICAÇÕES feitas pelo IAB ao presidente da República relativas a nova capital 
federal. Boletim Mensal do IAB-SP, n.27, mai.1956. p.1-2.

152. A NOVA Capital e os arquitetos. Boletim Mensal do IAB-SP, n.25, mar.1956, p.1.
153. REINVINDICAÇÕES feitas pelo IAB ao presidente da República relativas a nova ca-

pital federal. Boletim Mensal do IAB-SP, n.27, mai.1956, p.1; NOVAMENTE a Capital 
Federal. Boletim Mensal do IAB-SP, n.30, ago.1956. p.2.
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Após declarações equivocadas da referida comissão, que demonstravam 
sua falta de clareza sobre o processo de planejamento segundo o Instituto, Oscar 
Niemeyer, Afonso Reidy, Firmino Saldanha, Helio Modesto e Oliveira Neto elabo-
raram um memorial sobre o tema, em nome do IAB e por solicitação de Juscelino 
Kubitschek. Considerando que o planejamento deveria abarcar cidade e região, pro-
movendo o equilíbrio entre o território, a população e as perspectivas econômicas, 
o documento listava os princípios a serem seguidos: assegurar a eficiência e rapidez 
do empreendimento; a necessária participação de profissionais especializados ao 
longo de todo o processo; a exigência de concurso público para escolha da equipe; 
a restrição de concorrência aos profissionais brasileiros; e a participação do IAB 
na elaboração do edital. Em seguida, tecia indicações para a composição do júri, 
para o escopo do concurso e para o modo de apresentação das propostas154.

Apesar das declarações públicas de Kubitschek delegando ao IAB o encargo 
de organizar o processo de escolha do plano, o edital definitivo desconsiderava 
várias recomendações da entidade155. Publicado em setembro de 1956 e elaborado 
por Israel Pinheiro, Ernesto Silva, Raul Pena Firme, Roberto Lacombe e Oscar 
Niemeyer (que acabara de deixar o posto de vice-presidente do IAB), o documento 
causou nos meios arquitetônicos “intensa e desagradável repercussão”, sendo o 
Instituto rápido em se pronunciar, exigindo adequações nas regras do certame. 

A entidade era especialmente crítica à sua simplificação e abrangência, à falta 
de definição de diretrizes importantes, como população estimada e a estrutura 
política do governo; à não obrigatoriedade de apresentação de uma análise míni-
ma de dados e de um relatório justificativo fundamentado. O Instituto também 
discordava da composição do júri, que segundo ele não representava o “espírito e 
os princípios mais adiantados do urbanismo”, exigindo a garantia de contrato ao 
ganhador, sua justa remuneração e a extensão do prazo para desenvolvimento do 
projeto definitivo. Por fim, defendia a realização de concurso também para as futu-
ras edificações da Capital – escopo excluído do edital em benefício de Niemeyer156. 

154. O IAB e a Nova Capital. Boletim Mensal do IAB-SP, n.26, abr.1956, p.1.
155. NOVAMENTE a Capital Federal. Boletim Mensal do IAB-SP, n.30, ago.1956. p.1-3; O 

PRESIDENTE da República e o IAB. Boletim Mensal do IAB-SP, n.27, mai.1956, p.1.
156. EDITAL para concurso nacional do plano piloto da nova capital do brasil. Boletim 

Mensal do IAB-SP, n.31, set.1956. p.2-3.
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Mesmo com as ameaças de Ary Garcia Roza, presidente do IAB, de rejeição 
do edital e de recomendação de não participação aos arquitetos brasileiros, o do-
cumento foi sutilmente revisado e o concurso realizado157. Jeferson Tavares, em sua 
dissertação de mestrado, já percorreu bem os fatos ocorridos ao longo dos encontros 
do júri e a oposição solitária de Paulo Antunes Ribeiro, representante do Instituto, 
ao julgamento tumultuado e apressado – para muitos parcial. Sem concordar com 
o resultado, o ex-presidente do IAB apresentou um voto de protesto, em separado, 
e uma solução conciliatória de composição de uma equipe formada pelos membros 
dos onze projetos previamente selecionados – afinal desconsiderada158.

A grande repercussão do resultado na imprensa foi em boa medida negativa, 
colocando em questão a validade e a competência do concurso, bem como a quali-
dade do projeto ganhador. Mas, apesar do posicionamento de seu representante, o 
IAB não deu vazão a esses descontentamentos, limitando-se a reproduzir no bole-
tim do departamento de São Paulo a ata da comissão julgadora, sem comentá-la159. 
Pelo contrário, muito rapidamente, a instituição aderiu ao discurso pacificador, 
encabeçado pelos arquitetos paulistas, em prol do encerramento das polêmicas e 
reestabelecimento da união entre os profissionais brasileiros160.

Sem dúvida, o envolvimento do IAB com o processo de formulação de Brasília 
merece uma análise detida. Mas, à primeira vista, ainda que em tese ao Instituto 
tenha sido atribuído um papel importante na organização do certame e no pensar 
mais amplo sobre a nova cidade, os fatos apontam para a existência de atores - indi-
viduais e coletivos - muito mais influentes no processo decisório. Ao final, o Instituto 
parece assumir uma posição de respeito ao resultado do concurso, talvez percebendo 
o lugar secundário que ocupou no processo, mas sobretudo de modo a resguardar 

157. ENTREVISTA concedida pelo arquiteto Garcia Roza ao jornal “última hora”, 28/9/56. 
Boletim Mensal do IAB-SP, n.31, set.1956. p.3.

158. TAVARES, Jeferson. Projetos para Brasília e a cultura urbanística nacional. Dissertação 
de mestrado. São Carlos: EESC-USP, 2004. P. 90-92.

159. LUCIO Costa vence o concurso de Brasília. Boletim Mensal do IAB-SP, n.37, mar.1957. p.2.
160. RESULTADO satisfatório da Assembleia do Conselho Diretor do IAB no Rio. Bole-

tim Mensal do IAB-SP, n.38, abr.1957. p.3; IAB-DN. NOTA oficial que o Instituto de 
Arquitetos do Brasil está distribuindo aos seus associados. Rio de Janeiro, 12 abr. 1957. 
1p. Arquivo IAB-DN.



153

uma de suas principais conquistas: a aceitação do concurso como prática para a 
eleição de projetos arquitetônicos e urbanísticos de grande envergadura para o país.

É relevante que o único voto contrário à realização máxima do “modernis-
mo carioca” a nível nacional tenha sido enunciado pelo seu representante. No 
entanto, ainda que se mostrasse determinado ao enfrentamento das ingerências 
ao longo do julgamento, trata-se de um posicionamento que não parece decorrer 
da oposição a um determinado grupo e, sim, do embate por uma avaliação mais 
detida, tendo em vista a complexidade do problema, e pela escolha de um projeto 
melhor circunstanciado e embasado – uma pauta defendida pela instituição ao 
longo de todo o processo.

Por outro lado, é importante considerar o jogo polêmico de Oscar Niemeyer, 
ator central para o desenvolvimento da conturbada trama, que, ao mesmo tempo 
em que abre mão da atribuição de projetar toda a cidade conforme sugerido por 
Juscelino Kubitschek, apoiando a realização de um concurso nacional para esco-
lha do plano-piloto e sua gestão pelo IAB, centraliza o processo ao longo de todo 
o seu desenvolvimento e influi diretamente no resultado final. Mais do que isso, 
contrariando um dos embate centrais do Instituto, do qual foi vice-presidente 
em seis gestões ao longo de 1940 e 1950, inclusive entre 1956 e 1957, assume o 
compromisso de projetar todos os principais edifícios administrativos da cidade. 

De todo modo, cabe apontar que a discussão sobre o planejamento urbano 
no interior do IAB transcendeu muito a questão de Brasília. Foi um ponto im-
portante para a entidade, mas nunca chegou a concentrar todos os seus esforços 
ou mesmo arrefecer outras frentes de atuação. Contudo, é importante também 
dizer que, talvez, a discussão sobre a nova cidade tenha sido mais intensa no 
IAB-GB. É possível que uma pesquisa específica em seus arquivos possa concluir 
por outra hierarquia galgada pelo tema. Afinal, tratava-se da disassociação entre 
a sede regional e nacional que, como veremos, foi nesse momento o ponto de 
maior conflito entre os departamentos regionais e a direção nacional.  

Em paralelo aos debates sobre Brasília, na medida em que os departamentos 
estaduais adquiriam força no cenário local e nacional, os sinais de descontentamento 
com a representatividade do Departamento Central – frequentemente denominado 
negativamente de “Conselho do Rio de Janeiro” – tornavam-se recorrentes, sobretu-
do com a necessidade de votação presencial para eleição da Comissão Diretora, quase 
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sempre impossível por limitações orçamentárias. Era necessário rever o modo de 
constituição dos órgãos executivos para que a entidade assumisse uma centralidade 
efetiva e se concentrasse nos assuntos de interesse nacional, criando uma estrutura 
mais compatível com sua nova dimensão e intenção federativa.

Uma convenção realizada em janeiro de 1952 deu início ao processo de reestru-
turação necessária. Realizada em “um clima amistoso” e com deliberações unânimes, 
ficava decidido que o órgão central se concentraria nos assuntos de caráter nacional 
e internacional, como congressos, filiação a entidades internacionais, código de 
ética, organização de editais de arquitetura e de tabelas de honorário profissional, 
dentre outras atividades dessa natureza. Os departamentos ficariam encarregados 
de tratar de questões de âmbito estadual, funcionando como órgãos executivos do 
IAB regionalmente161. Sendo um dos eixos centrais do temário do III Congresso 
Brasileiro de Arquitetos de Belo Horizonte, os associados do IAB pretendiam dis-
cutir coletivamente a reorganização de sua gestão, tendo em vista o aumento da 
ramificação e complexidade de sua estrutura administrativa162. 

Tratava-se de elaborar novos planos de administração, revendo seus es-
tatutos, reorganizando sua secretaria geral e aprimorando seus departamentos 
internos. Foi decidido que a redação preliminar do novo estatuto ficaria a cargo 
dos arquitetos do Rio de Janeiro, gerando insatisfação nos arquitetos dos demais 
Estados por sua demora. Em 1954, o boletim do IAB-SP, ao informar a nova 
composição da diretoria nacional, trazia o seguinte lamento:

Não podemos deixar de repetir a opinião tão generalizada a respeito do absurdo de 
denominar-se “Departamento Central” a um Conselho que é na realidade o “Conselho 
do Rio de Janeiro”. Urge a modificação dos estatutos, pois uma eleição que deveria ser 
nacional é evidentemente impossível: não é qualquer arquiteto que se pode pagar o 
luxo de ir ao Rio para exercer seu direito e dever! A existência do IAB como entidade 
de âmbito nacional é um fator muito positivo de que não devemos abrir mão; mas 
deveríamos rever a forma de se constituírem os órgãos executivos163.

161. CONVENÇÃO do Instituto de Arquitetos do Brasil. Acrópole, n.175, n.inf, nov.1952.
162. IAB-DN. Circular n. 10. Rio de Janeiro, 06 jan.1953. p.1, Arquivo IAB-DN; Id. Circular 

n.15. Rio de Janeiro, 27 fev. 1953. 2p. Arquivo IAB-DN.
163. IAB-SP. IAB - Departamento Central. Boletim Mensal do IAB-SP, n.7, p.2, jul. 1954.
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1.7.1
Boletim Mensal do 
IAB-RJ, n.10, out. 1958.

Dois anos depois, Knesse de Mello, que se despedia da presidência do Departa-
mento Paulista, retomava os lamentos que, nesse momento, tornavam-se cada 
vez mais generalizados:

Quando se criou este departamento recebemos estatutos que atendiam plenamente às 
nossas aspirações de momento. Hoje, entretanto, estão inteiramente obsoletos. Têm 
que ser alterados. É inadiável a criação de um conselho superior do IAB, composto de 
elementos dos diversos departamentos e que legislará para todo o país164.

Afinal, a reestruturação que visava coordenar de modo mais eficiente os vários 
departamentos foi aprovada com uma nova alteração dos estatutos, em 1957. Nesse 
momento era criado o Conselho Superior (COSU), composto por delegados e su-
plentes eleitos diretamente pelos departamentos estaduais, em número proporcional 
ao tamanho do quadro de sócios local, e pelos ex-presidentes da entidade165. A data 
de 14 de junho é recorrentemente relembrada como marco da transformação do 

164. IAB-SP. Transmissão de cargos. Boletim Mensal do IAB-SP, n.31, p.1, set. 1956.
165. IAB-DN. Circular 03/56. Rio de Janeiro, 16 abr. 1957. 1p. Arquivo do IAB-DN; Id., Circular 

04/56. Rio de Janeiro, 04 jun.1957. 1p. Arquivo do IAB-DN.
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IAB em entidade federativa, com ramificações nos Estados, Distrito Federal e 
territórios da União por meio de departamentos, delegacias e núcleos166.

Concomitantemente, fundava-se o Departamento do Rio de Janeiro, reno-
meado em 1960 para Departamento da Guanabara. Em 1959, com a mudança da 
capital federal, eram fundados o Departamento do Estado do Rio de Janeiro e a 
Delegacia de Brasília167. E ao longo dos últimos anos da década, uma diversidade 
de núcleos no interior dos Estados também foram criados, como os de Santos e 
Campinas, no Estado de São Paulo168.

É também em 1957 que as gestões da diretoria da entidade passam a ser bienais. 
Nesse ano, iniciando o fim do ciclo de presidências assumidas pela nova geração 
de arquitetos do Rio de Janeiro, Ary Garcia Roza foi eleito e reeleito, ocupando o 
cargo até 1961. Concentrando ainda muitos de seus esforços na questão da mudança 
da capital federal, a nova direção estabelecia-se agora em um terreno cedido pela 
administração municipal, localizado na Rua do Passeio, diminuindo considera-
velmente sua agenda de atividades públicas. Ary Garcia Roza assim relembra os 
motivos de sua eleição – que, segundo ele, era uma maneira de conciliar correntes 
diversas – e o processo de ampliação federativa do Instituto ao longo de sua gestão:

Nessa oportunidade eu fui convocado pela classe para assumir a presidência do Instituto, 
que estava seguindo caminhos diferentes. E eu representava quase que uma grande parte 
dos arquitetos porque essa elite, vamos dizer, intelectual, em arquitetura na época, esse 
grupo que eu acabei de citar, Carlos Leão e outros, eram um pouco desligado da maioria 
dos arquitetos, por assim dizer. E muitos os arquitetos que estavam na função pública 
e em empresas particulares e tudo, não tinha essa facilidade, essa oportunidade de 
quem estava livre e ligado ao movimento cultural maior. Então, eu fui convocado por 
ambas as correntes e fui presidente do Instituto dos Arquitetos e o vice-presidente era 
o Oscar Niemeyer. (...). Eu fui levado pra lá pelo Paulo Camargo. O Paulo Camargo e 
outros arquitetos mais antigos que queriam a renovação do Instituto dos Arquitetos. E 
aí começamos, nessa oportunidade, havia um movimento muito grande, havia ideologia 

166. Id., Estatuto do Instituto de Arquitetos do Brasil. 1957. Arquivo do IAB-DN
167. O Departamento da Guanabara foi extinto em 1975, após a reunificação do Estado do 

Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara.
168. Id., Circular 05/56. Rio de Janeiro, 12 ago.1957. 2p. Arquivo do IAB-DN. Ver também: 

Id., Progressos do Instituto de Arquitetos do Brasil. Boletim Mensal do IAB-SP, n.68. 
out.nov.1959, p.4.
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política e outras coisas. De uma certa forma não podia se desvincular do movimento 
de renovação da arquitetura, porque os anseios populares, essas coisas todas, essas 
reivindicações quase que pediam, que exigiam que houvesse uma interpretação da 
arquitetura para satisfazer as necessidades urbanas e de vida, e de habitação, essas 
coisas todas. (...). Eu era presidente do Instituto dos Arquitetos, embora minhas idéias 
fossem todas de acordo com as idéias dos arquitetos modernos da época. Mas eu era 
presidente do Instituto e a maioria dos arquitetos não era desse grupo, não era dessa elite 
intelectual, por assim dizer, nova, da renovação. (...). Eu fiz um movimento e consegui 
transformar o Instituto em vários departamentos. (...). Com representação em todos 
os Estados. Aí houve um desenvolvimento muito grande do Instituto dos Arquitetos, 
uma representatividade muito boa também, porque havia participação de profissionais 
de todo o país, do Sul até o Norte: Bahia, Recife, Rio Grande do Sul, enfim, todos169.

1.8. Os arquitetos, a questão urbana e as reformas de base

Como vimos, ao longo dos anos de 1950, ressalvas à arquitetura brasileira recen-
temente consagrada ampliaram-se nacional e internacionalmente. Aos poucos, a 
enunciação de reprimendas pontuais passou a ser substituída por manifestações 
contundentes, que revelavam uma tomada de distância e uma hesitação em aderir aos 
rumos propostos, além de salientar equívocos e anunciar, em alguns casos, o esgota-
mento de sua fase heroica. Sem negar o reconhecimento da qualidade dessa matriz 
projetual, agora com exemplares espalhados por todo o território, eram discutidos 
outros parâmetros que colocavam em questão o valor a ser atribuído à dimensão 
formal e a hierarquia entre razão, função e plástica. Nesse meandro crítico, já bem 
percorrido pela historiografia, interessa-nos pontuar que, se eram frágeis os acordos 
quanto aos elementos criticados e às novas diretrizes a serem seguidas, é notável que a 
unanimidade em torno da arquitetura moderna brasileira de raiz carioca se desfazia.

Esses anos marcam também a construção de uma relativa independência 
crítica em São Paulo, decorrente do crescente alargamento do campo, do forta-
lecimento de sua autonomia e da estruturação de novas instituições de arquite-
tura e cultura na cidade. Ao lado da forte presença de profissionais estrangeiros 

169. ROZA, Ary Garcia Depoimento - Programa de História Oral. Brasília, Arquivo Público 
do Distrito Federal, 1989. 34 p. p.4-6.
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de múltiplas orientações e da clara ressonância da produção norte-americana, 
é perceptível a formação de um grupo de arquitetos locais que, ainda que não 
alinhados claramente em torno de outro partido, formulam uma crítica local já 
capaz de tomar distância de alguns modelos ‒ dentre eles, o do Rio ‒ que antes 
serviram como argumento e estratégia para o estabelecimento e legitimação de 
sua prática. Organizados institucionalmente em torno do IAB-SP, talvez o de-
partamento mais ativo nos anos de 1950, esses arquitetos rompem, aos poucos, 
as fronteiras estaduais de atuação, aumentam sua participação e influência nas 
discussões de âmbito nacional e assumem cargos no Diretório Central170.

O início de 1960 pontuou um novo período na produção, difusão e recepção 
da arquitetura brasileira, no qual a produção paulista, lida como uma alternativa 
às contradições e limites da produção então hegemônica, projetou-se gradual-
mente no cenário nacional. É de se notar, portanto, o fato de que, em 1961, Ícaro 
de Castro Mello tenha sido eleito presidente do IAB nacional, o primeiro de fora 
do Rio, dando início a uma série de gestões administradas por arquitetos da seção 
paulista, encerrada em 1970 com a posse do baiano Benito Sarno. Não parece ter 
sido uma transição conflituosa. Ao menos na documentação encontrada, não há 
indícios de disputas ao longo do processo eleitoral de 1961. 

Nesse contexto, é importante notar três fatores: a projeção do IAB-SP em esfera 
nacional, o possível desengajamento dos arquitetos cariocas e as novas obrigações esta-
tutárias. Por um lado, o IAB-SP vinha se afirmando como voz ativa e apaziguadora de 
conflitos entre os associados de todo o território. Tanto no episódio do julgamento do 
concurso de Brasília quanto na querela do formalismo, o tom conciliatório, sobretudo 
relacionado ao discurso de Artigas pós-1954, difundiu-se pelas manifestações paulis-
tas, marcando um ponto de inflexão na tensão crescente. Ainda que reconhecendo 
diferenças quanto às opções estéticas e políticas entre os profissionais brasileiros, o 
IAB-SP passava a defender sua união, em sintonia com as novas coordenadas, que 
conduziam a uma aliança em torno do plano de desenvolvimento nacional171.

170. DEDECCA, Paula Gorenstein. Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as revis-
tas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). São Paulo: Fauusp, 2012.

171. Sobre o discurso conciliatório em torno da querela de Brasília, conferir: RESULTADO 
satisfatório da Assembleia do Conselho Diretor do IAB. Boletim Mensal do IAB-SP, 



160

1.8.4
Ícaro de Castro Mello. 

S/d.

1.8.5
Fabio Penteado. S/d.

1.8.6
Eduardo Kneese de 

Mello. S/d.

Por outro lado, a inauguração de Brasília e a política de ocupação do interior 
do país deram um novo impulso ao movimento migratório interno de arquitetos. 
São vários os casos de profissionais que se estabeleceram em novas localidades, 
seja para participar da criação de novas faculdades, para ocupar cargos públicos 
ou pelo ensejo de novos trabalhos. Assim, para além de uma primeira diáspora 
– à qual podemos relacionar trajetórias como as de Edgar Graeff, Abelardo de 
Souza, Hélio Duarte e Eduardo Corona –, uma segunda geração, já formada 
pela Faculdade Nacional de Arquitetura, criada em 1945, dispersa-se pelo Brasil. 
Dentre muitos outros, podemos citar, por exemplo, os casos de Ítalo Campofio-
rito, Acácio Gil Borsoi e Glauco Campelo, o primeiro fixando-se em Brasília, e 
os dois últimos, no Recife172. 

No caso dos arquitetos cariocas que haviam atuado no IAB-DN ao longo 
dos anos de 1950, e que já desfrutavam de notoriedade, são anos de muitos en-
cargos por todo o Brasil. Além de Oscar Niemeyer, projetam obras em Brasília, 
por exemplo, Ary Garcia Roza, Alcides da Rocha Miranda, José de Souza Reis, 
Hélio Uchoa, Américo Campello e José Bina Fonyat. Assim, é possível que a 
peregrinação de arquitetos já estabelecidos e a migração dos jovens profissionais 

n.38, p.1, abr.1957, p.1. A posição de Artigas de defesa da frente única pode ser vista, 
por exemplo, em ARTIGAS, João B. V. Considerações sobre arquitetura Brasileira. 
Arquitetura e Decoração, n.7, p.26, set.out.1954 e ARTIGAS, João B. V. Aos jovens 
arquitetos. Arquitetura e Decoração, n. 17,  mai.jun.1956.

172. SEGAWA, Hugo M. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1998. pp.131-135.
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possam ter sido fatores de redução do engajamento dos cariocas na vida diária 
do Instituto e descentralização de seus polos de associação.

Por fim, é também de se levar em conta que a reforma dos estatutos de 
1957 forçou uma composição mais representativa dos diversos departamentos e 
delegacias e a descentralização administrativa do IAB. Assim, por mais que as 
presidências permaneçam com os paulistas até 1969 – com Ícaro de Castro Mello 
(1961-1966), Fabio Penteado (1966-1967) e Eduardo Kneese de Mello (1968-1969) –, 
o Conselho Superior e a Assembleia Nacional eram forçosamente variados e não 
era mais permitido estatutariamente que o corpo diretor contasse com membros 
majoritariamente de um único Estado, como se deu desde a fundação até 1957173.

A gestão de Ary Garcia Roza e os primeiros anos sob direção de Ícaro de 
Castro Mello foram marcados por um franco otimismo com as perspectivas de 
atuação do arquiteto e com sua progressiva inserção e reconhecimento social, 
ampliadas pela possibilidade iminente de aprovação de uma nova legislação 
profissional, que, afinal, não foi promulgada174. Mesmo sem se furtar da crítica ao 
discurso político que alçava a nova capital a símbolo da emancipação nacional, 
era grande a crença profissional no projeto desenvolvimentista e a vontade de 
contribuir com a construção da independência econômica e cultural do país175. 
Assim, ainda que em meio a muitas divergências intra e extradisciplinares, o 
embate pelo efetivo alcance social da profissão desencadeava uma nova coesão 
em torno do IAB nos primeiros anos de 1960.

173. IAB-DN. Estatutos do Instituto de Arquitetos do Brasil. 1957. Arquivo IAB-DN.
174. Por exemplo, em reportagem intitulada “Crescente penetração da profissão de arquiteto”, 

publicada na edição de outubro de 1959, o Boletim do IAB-SP noticiava a moção de 
apoio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ao IAB pela promoção de um 
Curso Intensivo de Planejamento. Noticiava também a proposta feita pelo deputado 
Luciano Lepera de inclusão do IAB-SP entre os órgãos do Conselho do Fundo de 
Construção da Cidade Universitária de São Paulo e a criação da carreira de arquiteto 
no serviço público do Rio Grande do Sul, informada em telegrama pelo Governador 
do Estado, Leonel Brizola. A perspectiva de aprovação de uma nova legislação pode 
ser avaliada, por exemplo, nestes dois artigos: REGULAMENTAÇÃO Profissional. 
Boletim do IAB-SP, n. 68, p.2, out.nov.1959 e DISCURSO pronunciado pelo arquiteto 
Ary Garcia Roza. Boletim do IAB-SP, n. 70, p.2, fev.1960.

175. Como se pode perceber em: EDITORIAL. Boletim Mensal do IAB-SP, n. 72, p.2, abr.1960.
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Se desde os anos de 1950, os arquitetos, por meio do IAB e de suas institui-
ções de ensino e de urbanismo, tiveram atuação relevante na construção de um 
saber, na formação de técnicos, dentro e fora das administrações municipais, 
e na institucionalização de um sistema hierarquizado de planejamento, com o 
projeto de Lucio Costa para Brasília, legitimavam-se socialmente como um grupo 
profissional capaz de assumir as grandes tarefas do urbanismo. A partir deste 
momento, constituíram as bases para a formação de equipes multidisciplinares de 
elaboração de planos e para a constituição do perfil do “arquiteto planejador”176.

Com uma estrutura institucional mais organizada e consolidada, os ar-
quitetos passam a defender propostas diversas de enfrentamento da questão 
habitacional e do planejamento, urbano e regional, sempre em resposta à ur-
gente necessidade de melhores condições de vida em esfera nacional. A regu-
lamentação profissional autônoma, a função social do arquiteto, o problema 
da habitação, as reformas urbana e agrária e a industrialização da construção 
tornam-se temas intrinsecamente relacionados, nesses anos177. De fato, é um 
período marcado por um momento ímpar na autocrítica da produção arquite-
tônica nacional e no envolvimento do IAB com o debate das políticas públicas 
no Brasil, discutidas em um cenário de intensa politização dos arquitetos e de 
crescente predomínio da esquerda nos setores de criação cultural178.

Evidenciava-se, então, uma politização profissional e a convicção em uma 
transformação radical, acompanhando as tendências revolucionárias que marcariam 
a década na política e na cultura. Tratava-se de um sentimento, compartilhado por 
amplos setores artísticos e intelectuais, de pertencimento a uma comunidade imagi-
nada, que construiria uma nova nação e sua identidade a partir do conhecimento da 
realidade brasileira e de uma cultura popular autêntica, ao mesmo tempo moderna 

176. FELDMAN, Sarah. Planejamento e zoneamento. São Paulo: 1947-1972. São Paulo: Edusp/
Fapesp, 2005. p. 223.

177. BORTOLUCI, José Henrique. A descoberta do viver periférico. Novos Estudos CEBRAP, 
V35.03, p. 31-50, nov.2016; Id. Architectures of the People: Material and Cultural Politics 
of Housing in São Paulo, 1950-1995. Tese de doutorado. Michigan: Universidade de 
Michigan, 2016.

178. SCHWARZ, Roberto. Cultura e Política 1964-1969. O Pai de família. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1978.
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e não alienada, com raízes, mas capaz de romper com o subdesenvolvimento. Uma 
alternativa de modernização pautada pela ideia de desenvolvimento nacional à 
esquerda, baseada na intervenção do Estado, na qual influía o clima do “terceiro-
mundismo” da libertação nacional diante do colonialismo e do imperialismo, e 
de solidariedade internacional com os povos que então imaginavam se libertar179.

No início dos anos 1960, com a acelerada industrialização e urbanização, e 
com o forte processo migratório do campo para a cidade, o problema urbano e 
habitacional aprofundou-se sem que se tivesse desenvolvido alguma política estru-
turada para enfrentar a nova situação e cuja necessidade tornava-se evidente diante 
do quadro de crise. Durante a presidência de João Goulart, os arquitetos tomaram 
a frente do debate e deram uma contribuição relevante para a formulação de uma 
nova política habitacional, articulada à questão urbana e vinculada a perspectivas 
de transformações mais estruturais da sociedade brasileira, conhecidas como as 
Reformas de Base. Sob uma intensa politização das iniciativas públicas, a partir da 
qual os principais problemas nacionais – como a questão agrária, a educação e o 
desenvolvimento nacional – eram debatidos, instalou-se um processo de discussão 
da questão habitacional e urbana no qual os arquitetos ocuparam um lugar cen-
tral, introduzindo temas, abordagens e propostas novas, de tendência claramente 
progressista, que colocavam pela primeira vez em pauta a reforma urbana como 
um elemento indispensável para enfrentar a grave crise de moradia180.

Ainda que, desde ao menos 1954, a questão permanecesse como pauta 
central das preocupações do IAB, até os anos de 1960 o Instituto parece ter sido 
sempre mantido à margem do processo decisório nacional sobre a organização 
do território. O aumento da mobilização social, as atitudes governamentais no 
setor, suas promessas de implementação das Reformas de Base e a aprovação da 
utilidade pública do Instituto pela lei federal número 24 de 15 de dezembro de 
1960 levaram o Instituto a uma colaboração animada com o debate que então 
se instaurava. Editada pelo IAB-GB e publicada entre 1961 e 1968, a revista 
Guanabara, posteriormente renomeada para Arquitetura, publicou, sobretudo 

179. RIDENTI, Marcelo. Brasilidade revolucionária. São Paulo: UNESP, 2010.
180. BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula. Das reformas de base ao BNH. As propostas 

do Seminário de Habitação e Reforma Urbana. Arquitextos, v. 10, n. 120.02, 2010.



164

1.8.7
Revista Arquitetura, 

1968.

até 1963, uma série de documentos e estudos sobre a questão habitacional em 
todo o Brasil, que refletem, em grande medida, o pensamento do Instituto nesses 
anos181. Em seu número inaugural, declarava:

181. Distribuída gratuitamente aos associados até novembro de 1964, a publicação almejava 
um amplo alcance e, para além dos arquitetos brasileiros, pretendia ser um veículo 
de cultura destinado a todos os que, no Brasil, empenhavam-se nas soluções de seus 
problemas sociais e culturais: instituições de ensino superior, associações de classe 
nacionais e estrangeiras, firmas construtoras, industriais, órgãos federais e estaduais. 
Nesse sentido, a mudança do nome da publicação logo em seu segundo ano é simbólica 
desse desejo ao escolher um nome que, menos atrelado ao IAB-GB, traduzia uma maior 
amplitude: Revista Arquitetura. São exemplos interessantes para a compreensão do 
posicionamento da revista: EDITORIAL. Arquitetura, n.6, p.3, dez.1962; S.HRu: um 
seminário de habitação e reforma urbana. Arquitetura, n.13, p.2, jul.1963; DESAFIO. 
Arquitetura, Rio de Janeiro, n.15, p.2, set.1963; ARQUITETURA: profissão necessária. 
Arquitetura, Rio de Janeiro, n.24, jun.1964.
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Existe uma luta. Nenhum arquiteto brasileiro que tenha consciência de seus deveres 
de arquiteto e de brasileiro pode se alhear à luta básica de nossa profissão. Todos, na 
medida de nossas possibilidades, devemos nos engajar, menos pelo interesse da classe 
que pelo dever para com a coletividade, dever esse nascido no momento em que es-
colhemos nossa profissão. [...] Em um país que pretende ser desenvolvido, cultural e 
economicamente, é absurdo que perdure tal situação, assim como é inadmissível que 
continuem nascendo e crescendo cidades por todo o território, alheias ao mais elemen-
tar planejamento, inteiramente subjugados aos interesses monetários da especulação 
imobiliária. [...] Nossas páginas estarão sempre abertas aos que quiserem lutar a nosso 
lado, pelos nossos objetivos que são: uma consciência da necessidade de planejamento; 
uma política nacional de habitação; a reforma da legislação profissional; a ampliação 
do mercado de trabalho; uma maior divulgação dos princípios básicos da arquitetura 
e a defesa do patrimônio estético, natural e edificado182.

Com exceção do Inquérito Nacional de Arquitetura, organizado por Ferreira Gullar 
e publicado nos primeiros sete números, a revista não dedicou matérias para a 
discussão da arquitetura brasileira e enfatizou os debates sobre as condições de sua 
produção. O Inquérito foi um esforço singular de mapeamento do pensamento dos 
profissionais brasileiros sobre a produção contemporânea e seus desafios frente ao 
contexto sócioeconômico do país e merece ser analisado de maneira mais detida. 
De todo modo, as 10 perguntas – colocadas para duas gerações de arquitetos, 
salvo engano todos membros das direções nacionais ou regionais do IAB – já 
são reveladoras do leque de pautas do meio profissional nesses primeiros anos de 
1960: a relação entre a valorização formal e o equacionamento técnico no campo 
do projeto; a contraposição entre a intuição e o projeto racional; a reflexão acerca 
das correntes organicistas e racionalistas e sua pertinência frente à realidade do 
país; a discussão sobre o papel social do arquiteto e sua relação com a realidade 
brasileira; o fortalecimento da profissão; a síntese das artes; a questão habitacional; 
a industrialização da construção e alguns pontos de reflexão sobre Brasília183. 

182. EXISTE uma luta... IAB-Guanabara, n.1, p.n/inf, ago.1961.
183. Uma primeira geração, que atuou pela implementação de uma arquitetura “viva e atual”, 

e uma geração jovem, que buscava “novas posições frente ao pensamento arquitetô-
nico brasileiro”. No primeiro grupo: Afonso Eduardo Reidy, Gregori Warchavchik, 
Henrique Mindlin, João Batista Vilanova Artigas, Lucio Costa, os irmãos Roberto, 
Oscar Niemeyer, Rino Levi, Sérgio Bernardes e Silvio de Vasconcellos. No segundo 
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 “Os arquitetos e o Che-

fe de Governo” – Correio 
da Manhã, 27 abr. 1961.
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No início de 1963, o Instituto declarava no artigo “O problema da habitação 
e os arquitetos” estar empenhado na criação de uma consciência nacional do 
problema habitacional184. De fato, entre 1961 e 1964, são inúmeras as iniciativas 
do IAB nesse sentido:  manifestações e negociações com vereadores sobre pro-
jetos de leis e criação de órgãos governamentais, com destaque para a interação 
com o arquiteto e deputado por Pernambuco Artur Lima Cavalcanti; criação de 
comissões internas de trabalho, convênios, elaboração de relatórios e glossários; 
participação em cursos e seminários nacionais e internacionais, etc. Dentre as 
iniciativas, o Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU), realizado em 
julho de 1963, foi, sem dúvida, o evento mais significativo. Nele, pela primeira 
vez, e com o apoio do governo federal por meio do Instituto de Pensões e Apo-
sentadoria dos Servidores do Estado (IPASE), foram reunidos cerca de duzentos 
técnicos de diferentes especialidades para estudar e debater os aspectos da crise 
brasileira de habitação, juntamente com o movimento estudantil e sindical, 
representantes de órgãos estaduais de planejamento e grandes industriais185.

As conclusões do Seminário anteciparam em muitos aspectos proposições 
feitas após o golpe de 1964 ‒ com a criação do Banco Nacional de Habitação 
(BNH) e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) ‒, especial-
mente as propostas que não entravam em conflito com o regime, cujo caráter 
conservador afastou definitivamente as perspectivas progressistas de enfrenta-
mento do problema186. Questões como a imposição de limites à propriedade do 
solo urbano e a implementação de um desenvolvimento industrial tecnológico 
no setor da construção civil – tema caro aos arquitetos do período – seriam 

grupo: Acácio Gil Borsoi, Adolfo Rubio Morales, Carlos Maximiliano Fayet, Demé-
trio Ribeiro, Edgar Graeff, Flávio Marinho Rego, João Henrique Rocha, José Cláudio 
Gomes, Marcello Fragelli e Marcos Konder Netto.

184. O PROBLEMA da habitação e os arquitetos. Arquitetura, Rio de Janeiro, n.7, p.19, jan.1963.
185. SERRAN, João Ricardo. O IAB e a política habitacional. São Paulo: Schema, 1976; SOU-

ZA, Diego Beja Inglez de. Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social e 
cultura popular em Pernambuco, 1960-64. São Paulo: Annablume, 2010.

186. BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula. Das reformas de base ao BNH. As propostas 
do Seminário de Habitação e Reforma Urbana. Arquitextos, v. 10, n. 120.02, 2010.
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deixadas de lado187. Outros debates mais progressistas do seminário permane-
ceriam latentes, sendo retomados com o processo de redemocratização e dando 
origem ao ideário de política urbana expresso no Estatuto da Cidade, aprovado 
no Brasil em 2001188.

Com a instalação do regime militar e a rápida promulgação da Lei 4.380, que 
criava o  Sistema Financeiro da Habitação, o Instituto passou a adotar, segundo 
João Ricardo Serran, uma permanente atitude crítica, entrecortada por even-
tuais momentos de trabalho conjunto com organismos governamentais ligados 
às questões habitacionais189. De fato, já em 26 de janeiro de 1965, lamentando 
a desconsideração das sugestões feitas pelo Instituto para o Plano Nacional de 
Habitação, em discussão no Congresso Nacional, o COSU julgava oportuno levar 
a público suas considerações a respeito da nova lei:

Agora no momento em que surgem as primeiras medidas práticas de implantação da 
política consubstanciada na Lei 4.380, o Instituto de Arquitetos do Brasil, animado 
pelo mesmo espírito que tem norteado até aqui a sua ação, vem novamente chamar 
a atenção das autoridades responsáveis para o fato de que estas medidas em vez de 
solucionar o problema, poderão, pelo contrário, agravá-lo progressivamente porque: 
a) estimula a migração para a cidade [...]; b) possibilita a implantação de aglomerados 
de moradias desvinculados de um plano de desenvolvimento urbano [...]; c) Induz a 
uma verdadeira discriminação geográfica das classes sociais [...]; d) endossa a tendên-
cia tradicional de construção de conjuntos-dormitórios, de moradias desprovidas de 
equipamentos comunitários, urbanos e sociais [...]; e) impossibilita o desenvolvimento 
de um trabalho social de organização de novas comunidades visando a estruturação 
de um grupamento social mais estável e integrado na comunidade anterior [...]; f) leva 
à baixa do padrão de moradia de todas as classes sociais190.

187. KOURY, Ana Paula. Arquitetura construtiva. Proposições para a produção material da 
arquitetura contemporânea no Brasil. Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2005.

188. BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula. Das reformas de base ao BNH. As propostas 
do Seminário de Habitação e Reforma Urbana. Arquitextos, v. 10, n. 120.02, 2010; 
FELDMAN, Sarah. O Primer Congreso Pan-americano de la Vivienda Popular (1939) 
ao seminário de Habitação e Reforma Urbana (1963): Planejamento e Habitação na 
perspectiva da metrópole latino-americana. Urbana, v. 6, n. 8, p. 129–143, 2014.

189. SERRAN, João Ricardo. O IAB e a política habitacional. São Paulo: Schema, 1976.
190. IAB-DN. Circular. Rio de Janeiro, 26 jan.1965. Arquivo IAB-DN.
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O diagnóstico logo viria a se confirmar ponto a ponto com a intensificação das 
ações do Banco Nacional de Habitação ao longo dos anos subsequentes. Tam-
bém em janeiro de 1964, a enorme reação dos arquitetos nacionais, liderados 
pelo IAB-GB, à contratação do consultor grego Constantinos Doxiadis para 
elaboração de um plano para a cidade do Rio de Janeiro a partir de sua teoria 
equística, simbolizava a grande frustração da categoria com o desprestígio para 
o qual, segundo eles, a profissão retornava após anos de perspectivas otimistas191.

A bomba estorou logo no início do ano.(...). O IAB-GB foi a primeira entidade a se 
colocar contra. Na véspera da assinatura do contrato uma emissora de televisão do 
Rio transmitiu uma curta entrevista de um dos diretores do IAB-GB, na qual ficou 
definida a posição do órgão de classe dos profissionais da arquitetura. Os arquitetos não 
podiam compreender que no momento atual, após uma longa campanha pela difusão 
dos princípios de planejamento urbano e pela criação de uma consciência pública dos 
problemas das aglomerados humanos brasileiros, o governo de uma das mais impor-
tantes unidades da federação, centro de irradiação cultural dos mais significativos, 
fosse buscar fora do país os elementos técnicos necessários ao equacionamento dos 
seus problemas urbanísticos192.

Também a discussão sobre qual deveria ser o posicionamento do Instituto frente 
aos diversos eventos de associados coagidos ou presos passou a ocupar parte de 
sua pauta, sendo o caso de Acácio Gil Borsoi, vice-presidente do IAB-PE e cola-
borador em assuntos habitacionais do governo Miguel Arraes, então cassado, o 
de maior destaque nas atas. Amplamente discutido, e contrariando os apelos de 
alguns departamentos estaduais, optou-se pelo argumento da posição apolítica do 
Instituto, definida estatutariamente, e, portanto, pela não intervenção no caso de 
associados presos por ações realizadas fora do âmbito de sua atuação profissional193. 

191. DOXIADIS, go home, Diário da Noite, p.4., 15 jan. 1964. Ver também: REZENDE, Vera 
Lucia Ferreira Motta. O planejamento de cidades nos anos 60: uma reflexão a partir 
do Plano Doxiadis para o Estado da Guanabara. In: Anais do III Enanparq.  São Paulo: 
2014; FREIRE, Américo; OLIVEIRA, Lucia Lippi. Capítulos da memória do urbanismo 
carioca. Rio de Janeiro: Folha Seca, 2002. 

192. O CASO doxiadis. Arquitetura, 20, p.23, fev.1964.
193. IAB-DN. 1a Reunião do Conselho Superior (Ata). Rio de Janeiro, 06 mai.1964. 6p. Arquivo IAB-DN.
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Ao COSU, José Fernando Nunes de Carvalho relatava, em 07 de maio de 1964:

Sr. Presidente, queria informar ao plenário que, por informação telefônica, fiquei 
sabendo que Borsoi já se encontra em casa. Aliás, houve em Pernambuco algumas mo-
vimentações e complicações. O departamento não interferiu, como no caso do Borsoi, 
por entender que não deveria interferir em posições políticas pessoais de associados. 
Ao Sr. Borsoi foram feitas as mais absurdas acusações, inclusive a que teria tomado a 
frente dos estudantes pelas ruas, quando ele se encontrava em reunião de 1o de abril 
aqui. Fomos à Secretaria de Segurança, porém, verificar, pessoalmente, se havia alguma 
acusação sobre o IAB, Departamento de Pernambuco. Nada constava, nem sobre a 
minha pessoa. Mas, já comentários com fins de acusações generalizadas de que o IAB 
teria realizado o Congresso de Cuba194.

Com o aumento de acusações a associados por sua participação no Congresso 
da UIA em Havana, em 1963, o IAB passou a realizar uma série de reuniões 
para esclarecer seu modo de atuação e sua política internacional ao Governo 
Federal. Em 14 de outubro de 1964, uma Assembleia Geral Extraordinária 
redigiu longa carta ao então presidente Castelo Branco, destacando a qualidade 
da produção dos arquitetos nacionais e seu “constante esforço em compreender 
a realidade, o homem e sua contingência, assim como sua constante neces-
sidade de atender e participar do desenvolvimento do bem-estar do povo” 
de modo a justificar suas manifestações sobre as questões habitacionais, de 
planejamento, de desenvolvimento tecnológico, de liberdade de pensamento, 
ensino e criação. Continuavam: “[...] para os arquitetos ‘casa’ não se limita ao 
‘abrigo’, e ‘urbanismo’ não se limita a um trabalho formal de ruas, ‘projetar’ 
não se limita à somatória e desenho de detalhes construtivos”195. Ao final, a 
carta enumerava as consequências da repressão, da falta de garantias e do 
clima de ameaças nas escolas de arquitetura:

194. IAB-DN. 2a Reunião da Assembleia Nacional (Ata). Rio de Janeiro, 07 mai.1964. 25p. 
Arquivo IAB-DN. As atas o nomeiam como José Fernandes, mas é provável que se 
trate de José Fernando Nunes de Carvalho, membro do IAB-PE à época.

195. BOTTI, Alberto Rubens (presidente do IAB-SP) [Carta SCL/1044/64] 14 out. 1964, São 
Paulo [para] MELLO, Ícaro de Castro (Presidente IAB-DN), Rio de Janeiro. 4p. Ar-
quivo IAB-DN. Envia o rascunho da carta a ser enviada ao Presidente da República.
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Arquitetos que abdicaram de posições mais cômodas já estabelecidas em suas cidades 
de origem, indo realizar na Universidade de Brasília uma obra pioneira ao lado de 
outros professores idealistas, foram alijados daquela universidade inovadora; colegas 
que revelaram preocupação pelo destino dos habitantes dos mangues recifenses, tão 
somente através de projetos arquitetônicos destinados a habitações populares, foram 
detidos sob acusação de “projetos comunizantes”, perdendo a seguir seus cargos univer-
sitários; todo um grupo de urbanistas gaúchos, precisamente aqueles a quem devemos 
um sopro renovador e pioneiro na conceituação de uma urbanística brasileira, perderam 
seus cargos universitários; um colega mineiro, precisamente aquele que durante anos 
cuidava com carinho e eficiência da proteção do valioso patrimônio histórico e artís-
tico daquele estado, foi alijado de seu cargo universitário; e a imprensa paulista tem 
noticiado que um arquiteto paulista, um dos mais ilustres representantes dessa arte, 
reconhecido em todo mundo pela excelência de sua obra e por seu trabalho inovador, 
estaria agora ameaçado de ser afastado do magistério. E como último exemplo, o próprio 
trabalho participante do IAB no assessoramento técnico ao governo é hoje colocado 
sob suspeita devido aos costumeiros oportunistas que pretendem as boas graças de um 
novo Governo à custa de denúncias gratuitas, incapazes de perceber que a participação 
e a colaboração objetiva constituem motivo de orgulho para os arquitetos brasileiros196. 

Com a eleição de Fábio Penteado, em 1966, é possível notar a reorientação no posi-
cionamento da instituição, sobretudo com o endurecimento da repressão em 1968. 
Por exemplo, perante a Justiça Militar, saía em defesa de seus associados, como no 
caso da ação movida em relação a Vilanova Artigas, em 1966, e no da prisão do 
presidente do IAB-Brasília, Geraldo de Sá Nogueira Batista197. Em Brasília, a atuação 
de Miguel Pereira, Paulo Mendes da Rocha e Paulo de Mello Bastos, representantes 
do IAB como intermediários da negociação tensa entre estudantes e governo militar 
pela reabertura do Curso de Arquitetura e do Instituto de Artes da UNB, em 1968, 
antecedeu em alguns dias a violenta invasão militar da universidade198. Sobre a dura 

196. BOTTI, Alberto Rubens (presidente do IAB-SP) [Carta SCL/1044/64] 14 out. 1964, São 
Paulo [para] MELLO, Ícaro de Castro (Presidente IAB-DN), Rio de Janeiro. 4p. Ar-
quivo IAB-DN. Envia o rascunho da carta a ser enviada ao Presidente da República.

197. PENTEADO, Fábio (presidente do IAB-DN) [Carta PR-2-66-68] 12 mar. 1966, São 
Paulo [para] ALENCAR, Juarez de, São Paulo (Advogado). 1p. Arquivo do IAB-DN; 
ARQUITETOS. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, p.13, 21 set.1967.

198. MELLO, Eduardo Kneese de [Carta Sg/224/68.70] 15 ago. 1968, São Paulo [para] DIAS, 
Caio Benjamin (Reitor da UNB), Brasília. Arquivo do IAB-DN.
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repressão aos estudantes no Rio nesse mesmo ano, Kneese de Mello, então presidente 
nacional, manifestou ao Governador Francisco Negrão de Lima

[...] sua estranheza e repúdio pelos fatos ocorridos, em fim da semana passada, quando a 
Polícia do Estado que Vossa Excelência governa, agindo com incríveis atos de violência, 
agrediu indiscriminadamente ao povo e aos estudantes nas ruas da Guanabara. Acresce 
mais ainda nossa preocupação ao tomarmos conhecimento de que entre as pessoas 
atingidas ficara um nosso colega, o arquiteto Bernardo Figueiredo, que se encontra, 
atualmente, detido nesse estado. Trata-se de arquiteto que conta com larga folha de 
serviços prestados a nossa cultura, inclusive pelos seus trabalhos fora de nossas frontei-
ras. Segundo informações, chegadas ao nosso conhecimento, e por notícia de jornais, 
temos conta de que sua prisão se revestiu de brutal espancamento, acompanhada de 
atos revoltantes à própria dignidade humana199.

O golpe civil-militar e a implementação de uma política de modernização 
conservadora e autoritária frustrava planos e carreiras em curso, dentro e fora 
dos meios acadêmicos. No caso do IAB, era o fim de um período, de grande 
politização, no qual conquistara um lugar influente como porta-voz de uma 
categoria profissional que atingia um reconhecimento social até então inédi-
to, que se enraizava por todo o território de maneira plural e que pensava as 
questões do ambiente construído em suas mais variadas escalas, integrando 
arquitetura, habitação e urbanismo. A entidade havia, até então, se projetado 
municipal, estadual e nacionalmente, opinando e interferindo publicamente, 
ocupando assentos de representação em instâncias autárquicas e governamentais 
e sendo consultado por elas sobre assuntos os mais variados. A segunda metade 
da década, contudo, assistiria à sua reacomodação institucional, tanto em razão 
da ruína das perspectivas, quanto da emergência de novos problemas internos 
de representatividade, que se tornariam cada vez mais ruidosos.

199. MELLO, Eduardo Kneese de. [Carta] 24 ago. 1968, São Paulo [para] LIMA, Francisco 
Negrão de (Governador da Guanabara), Rio de Janeiro. Arquivo do IAB-DN. A carta 
foi divulgada publicamente na revista Arquitetura no número 74, de agosto de 1968.
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1.9. Crise profissional em tempos de golpe militar

Ainda em 1966 o IAB organizou dois eventos que tiveram como foco central o 
debate sobre as políticas públicas habitacionais que vinham sendo implemen-
tadas: o I Encontro de Arquitetos Planejadores, em maio, e a Mesa Redonda 
sobre Política Habitacional, em julho. Suas conclusões eram muito similares, 
apontando para o equívoco do modo adotado para enfrentamento do proble-
ma – tratado essencialmente como uma questão financeira – e denunciando a 
marginalização sistemática e progressiva do arquiteto no processo de plane-
jamento que então se instaurava200. 

Em paralelo, a revista Arquitetura, em editoriais sucessivos, traçava um 
cenário melancólico de uma profissão em crise, que assistia à contradição agu-
da entre o aumento do número de arquitetos qualificados, a enorme demanda 
que seria de se esperar, tendo em vista o ritmo acelerado de urbanização e a 
ociosidade ou subemprego de grande parte da categoria201. À margem, os ar-
quitetos constatavam a consolidação da excepcionalidade de sua participação 
na construção do espaço físico das cidades brasileiras e a vinculavam ao modo 
de implantação da arquitetura moderna no país, tornada “monumento”, “coisa 
isolada, excepcional e válida por si e em si só”202. Com amargura, assistiam à 
materialização dos programas habitacionais em formas e espaços destituídos de 
expressão e potencial transformador e viam seus anseios de renovação urbana 
transformarem-se em “miragens”203.

Depois de uma interrupção de quase dez anos, o 6o Congresso Nacional de 
Arquitetos, realizado em Salvador de 19 a 24 de setembro de 1966, reuniu 251 
arquitetos e 452 estudantes e foi organizado pelo IAB-BA, fundado em 1954. 
Com o objetivo de preparar a participação brasileira no Congresso da União 
Internacional dos Arquitetos no ano seguinte em Praga, o encontro adotou os 

200. IAB-DN. Resoluções do I Encontro Nacional de Arquitetos Planejadores. Curitiba, 16 
mai.1966. 7p. Arquivo do IAB-SP.

201. ARQUITETURA. Os arquitetos e a política habitacional. Arquitetura, n.50, p.4, ago.1966.
202. ARQUITETURA. Ainda a política habitacional. Arquitetura, n.51, p.4, set.1966.
203. ARQUITETURA. Uma profissão em crise. Arquitetura, n.48, p.4, jun. 1966.
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cinco itens do temário proposto para o tema geral “Arquitetura e meio ambiente 
humano”: estrutura do povoamento; patrimônio histórico e o mundo moder-
no; o ambiente residencial; a indústria e o ambiente de trabalho; o homem e a 
paisagem. A eles, somavam-se novamente a questão do exercício profissional e 
do ensino – que ganhou destaque em razão da insatisfação generalizada entre 
o grande número de estudantes presente. Parece ter sido um congresso com 
inúmeras situações conflitantes e sem consensos204.

A ocasião serviu também para a inauguração da sede própria do depar-
tamento local, resultado de um concurso realizado em 1962 e vencido por Ary 
Magalhães de Andrade, Ary Penna Costa, Armando Pontes, James José Faria, José 
Maria Conde Drummond, Sergio Pinheiro Reis, Benito Sarno e Afonso Baqueiros 
Rios. Frente ao diagnóstico de interrupção do desenvolvimento da arquitetura 
brasileira, consumida pela especulação imobiliária e trilhando um “caminho de 
um ecletismo perigoso que vai do decorativismo maneiroso ao estruturalismo 
desnecessário”, a sede baiana era vista como “um verdadeiro banho de uma 
linguagem arquitetônica que, infelizmente, esquecemos e desaprendemos”205.

O 7o Congresso, realizado em Belo Horizonte, em setembro de 1968, focou 
a discussão do exercício da profissão e do desenvolvimento urbano, reunindo 
150 arquitetos e 221 estudantes. Ao final, novamente denunciando os erros de 
orientação do BNH e do SERFHAU e a crise profissional, o congresso incluiu em 
suas críticas as grandes empresas de planejamento e consultoria, que relegavam 
o técnico nacional a um plano secundário ao darem preferência aos funcionários 
estrangeiros. Foi neste evento, aliás, que se decidiu pela criação de sindicatos de 
arquitetos em todos os estados do país, tendo em vista o surgimento de novas 
formas de atuação e de problemas que fugiam da alçada do IAB206. A criação 

204. IAB-BA. Boletim Informativo IAB-BA, n.5, set.out.1966. Arquivo IAB-SP; ARQUI-
TETURA. Conclusões do IV Congresso Brasileiro de Arquitetos. Arquitetura, n.53, 
p.8-12, nov.1966; BATISTA, Maurício Nogueira. VI Congresso Brasileiro de Arqui-
tetos. Arquitetura, n.53, p.5-8, nov.1966; VI Congresso Brasileiro de Arquitetos. AC 
Arquitetura e Construção, pp.10-13, jan.mar.1967.

205. BATISTA, Maurício Nogueira. VI Congresso Brasileiro de Arquitetos. Arquitetura, 
n.53, p.5-8, nov.1966. p.6.

206. IAB. Jornal do IAB, ano 1, n.1, out. 1968 (Arquivo IAB-DN)
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destes sindicatos, que deveriam funcionar em questões relacionadas à disputa 
entre capital e trabalho e em defesa dos arquitetos assalariados – uma disputa na 
qual o IAB não tinha competência legal para atuar – foram encabeçadas pelos 
departamentos estaduais do Instituto. Trata-se de uma decisão que mudaria subs-
tancialmente o sistema de representação profissional dos arquitetos daí em diante.

Sobre o 8o Congresso, realizado entre 16 e 19 de outubro de 1969 em 
Porto Alegre, poucos dias antes do 10º Congresso da UIA em Buenos Aires, 
não encontramos informações. Até 1976, esses encontros não voltaram a ser 
realizados, caracterizando um período que seria relembrado por Miguel Pereira 
como uma longa letargia, decorrente, sobretudo, das “vontades adormecidas 
pelo regime autoritário”207. 

1.10. A montagem de uma estrutura federativa do IAB

Não fica claro como os trâmites administrativos do Instituto passaram a ser 
processados após a direção ser assumida pelo departamento paulista. Logo 
em 1961, por iniciativa da nova diretoria, o IAB nacional deixou de ocupar os 
espaços do IAB-GB, passando a utilizar provisoriamente o escritório de Bina 
Fonyat e, posteriormente, ocupando um imóvel próprio na Avenida Rio Branco, 
185208. Oficialmente, até 1968 a sede foi mantida no Rio de Janeiro, onde fun-
cionou a Secretaria Geral, bem como as seções brasileiras dos diversos órgãos 
internacionais. À distância, o meio principal de interlocução entre Secretaria 
e Presidência parece ter sido a correspondência, quase diária, entremeada por 
contatos telefônicos e telegramas esporádicos. No entanto, são vários os indícios, 
na documentação, de dificuldades de comunicação, incluindo reclamações de 
atraso e desencontros de informações.

Aos poucos, surgem também manifestações de descontentamento com 
o modo de comunicação do departamento central. Departamentos estaduais 
passam a reclamar do isolamento em que vinham sendo mantidos e da concen-

207. PEREIRA, Miguel Alves. IAB, pra quê?. Arquitetura e Urbanismo, n. 31, ago.set. 1990, p.7.
208. SILVEIRA, Flávio Leo. [Carta] 23 mar. 1966, Rio de Janeiro [para] FAYET, Carlos 

Maximiliano. 4p. Arquivo do IAB-DN.
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tração de informações no eixo Rio-São Paulo. Em 1965, o problema torna-se 
central e motivo de preocupação para o COSU, que notava o esvaziamento de 
suas reuniões, movimentações independentes e o pronunciamento das seções 
estaduais em assuntos que deveriam ser objeto de posicionamento nacional209. 
Em janeiro de 1965, era esta uma das pautas centrais da reunião:

Com a palavra, o Secretário-Geral declara que ultimamente tem sido notado um certo 
alheamento dos departamentos com relação ao Conselho Superior, o que tem sido 
motivo de sérias preocupações para este órgão. Observa que os departamentos não 
fazem comunicação devida a respeito de assuntos que lhe são afeitos e devem ser de 
conhecimento do órgão superior, como a mudança de dirigentes. Não respondem a 
correspondências e reclamam que estão sendo abandonados210.

Para além das limitações financeiras que impediam um trânsito frequente e 
uma comunicação ágil, essa condição era interpretada, com certo ressentimento, 
pelos departamentos locais, como resultado de seu descompasso em relação aos 
profissionais cariocas e paulistas, que, somados, representavam cerca de 40% dos 
associados brasileiros211. Nas palavras de Irineu Breitman, associado gaúcho e 
membro do COSU, se era indiscutível que o IAB tinha como sua parcela mais 
considerável os Departamentos do Rio e de São Paulo, era hora de a direção 
valorizar a nova geração de profissionais de outros Estados, menos experiente, 
mas extremamente motivada com a possibilidade de colaboração:

209. Por exemplo, conforme relatado em: IAB-DN. Ata do Conselho Superior. Reunião de 
26.01.1965. Rio de Janeiro, 26 jan.1965, 14p. Arquivo IAB-DN.; Id., Circular n. 3, 31/35, 31 
mar.1965. Arquivo IAB-DN; Id., Boletim Informativo n.2, 31 mai.1965, 5p. Arquivo IAB-DN; 
Id., Ata da 10a reunião do Conselho Superior. São Paulo, 08 set.1965. 17p. Arquivo IAB-DN.

210. IAB-DN. Ata do Conselho Superior. Reunião de 26.01.1965. Rio de Janeiro, 26 jan.1965, 
14p. Arquivo do IAB-DN.

211. Dos 3132 associados ao IAB em 1962, 1197 encontravam-se nos Estados do Rio e de São 
Paulo, ao mesmo tempo em que se notava a existência de departamentos “fantasmas”. 
Cf: Circular n. 3, 31/35, 31 mar.1965. Arquivo IAB-DN; Id., Ata da 10a reunião do Conse-
lho Superior. São Paulo, 08 set.1965. 17p. Arquivo IAB-DN; Id., Boletim Informativo n.2, 
31 mai.1965, 5p. Arquivo IAB-DN. Ver também: Id., Données générales et statistiques 
concernant la situation des architectes au Brésil. Documento mimeografado, elaborado 
em 1965 para o VIII Congresso da UIA, 7p. Arquivo IAB-DN.
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Somos todos jovens, como os arquitetos de Pernambuco, da Bahia, de Minas e outros. 
Estes estados correspondem a um contrapeso ponderável. Estamos agora adquirindo 
as experiências dos colegas do Rio e de São Paulo. Estamos, porém, desejosos de melhor 
servir ao IAB, e procurando um nivelamento, que virá progressivamente, com os colegas 
de estados mais evoluídos. Portanto, entro na questão levantada pelo Paulo Camargo: 
esta faceta da escolha de elementos para as comissões deve estender-se aos elementos 
de outros estados, que precisam ser aproveitados212.

Em resposta, de modo a estreitar o vínculo entre o COSU e as unidades federadas, 
inicia-se um revezamento entre as sedes estaduais para realização das reuniões 
nacionais – iniciativa comemorada por sua excelente repercussão, que gerava 
uma visível movimentação e estímulo dos diversos meios profissionais locais213. 
Logo em seguida, de maneira a organizar a informação veiculada nacionalmen-
te, a partir de 30 de abril de 1965, um Boletim da Secretaria Geral passou a ser 
publicado e enviado aos departamentos que deveriam repassar a informação, 
posteriormente, aos associados locais214.

A aprovação de um Regimento Interno das Divisões Nacionais de Trabalho e 
das Comissões Especiais, aprovado em maio de 1964, também respondeu à necessi-
dade de organização de uma estrutura administrativa, agora muito mais complexa, 
e ao aumento do escopo de trabalho. Se desde 1962 a criação de divisões nacionais 
havia aumentado o ritmo de suas atividades, elas agora seriam reorganizadas de 
modo a especializar, coordenar e descentralizar as ações do IAB, permitindo seu 
desenvolvimento progressivo e a continuidade das discussões, além de fomentar 
o aprimoramento cultural, técnico e profissional do corpo profissional em todo o 
país. Cada uma dessas divisões contaria com diretor e subdiretores, além da coope-
ração voluntária do quadro de sócios e de consultores que poderiam, porventura, 
ser convocados. Os departamentos e delegacias deveriam, conforme possibilidade, 
criar grupos locais correspondentes às Divisões Nacionais de Trabalho215. 

212. Id., 3a reunião da Assembleia Nacional (Ata). Rio de Janeiro, 07 mai.1964. 25p. Arquivo IAB-DN.
213. Ibidem.
214. Id., Boletim Informativo n.1. 30 abr.1965, 10p. Arquivo IAB-DN.
215. IAB-DN. Circular 009/59-61. Rio de Janeiro, 18 fev.1960. Arquivo IAB-DN e Id., Regimento 

Interno das Divisões Nacionais de Trabalho e das Comissões Especiais – 1963/1965. Arquivo 
IAB-DN. Eram elas: Divisão Nacional do Patrimônio (DINPAT), Divisão Nacional de 
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Ao lado dos assuntos a serem resolvidos por essas divisões específicas, a 
ampliação das áreas de atuação e dos modos de prática do arquiteto foi finalmente 
incorporada à agenda do Instituto. Assim, a inserção de novos escopos – como 
de planejamento, desenho industrial, programação visual e paisagismo – e de 
novos modos de atuação, para além do profissional liberal – como o funcionalismo 
público, o trabalhador assalariado ou a carreira docente –, trazia um conjunto 
inédito de questões para o debate profissional, sobretudo no que diz respeito ao 
ensino, à regulamentação federal e à sindicalização. A cada novo modo de exercício 
profissional correspondiam novas instituições profissionais e de ensino, momentos 
de encontros e concursos, exigindo o posicionamento e a interlocução do IAB216.

São, por exemplo, da primeira metade da década de 1960, a Associação 
Brasileira de Desenho Industrial (1963), a Escola Superior de Desenho Industrial 
(1962) e alguns Congressos realizados pela Federação Brasileira de Urbanismo 
(FBU). Em 1968, criou-se a Sociedade Brasileira de Planejamento. O próprio IAB, 
acolhendo essa nova demanda, promoveu concursos de desenho industrial em 
1959 e 1962, realizou um levantamento da atividade no Brasil por meio de uma 
comissão específica e ampliou o espaço dedicado ao assunto na revista Arquitetu-
ra. Em novembro de 1964, o Instituto realizou o primeiro Seminário da Paisagem 
Urbana, dando lugar institucional ao debate, ainda que de maneira tímida.

Congressos e Assuntos Internacionais (DINCAI), Divisão Nacional de Equipamento 
Esportivo e Recreativo (DINEER), Divisão Nacional do Exercício da Profissão (DINEXP), 
Divisão Nacional da Habitação (DINHAB), Divisão Nacional de Urbanismo (DINURB), 
Divisão Nacional de Construções Escolares (DINCES), Divisão Nacional Cultural e de 
Divulgação (DINCED) e Divisão Nacional de Arquitetura Histórica e Conservação de Mo-
numentos (DINAHM). Em paralelo, comissões especiais poderiam ser criadas conforme 
a necessidade para assessorar a diretoria na solução de problemas de caráter transitório.

216. Concomitantemente, o IAB mantém suas atividades rotineiras: participa de congres-
sos, dá continuidade às tratativas para uma nova lei de regulamentação profissional 
(sempre malsucedidas) e atualiza sua documentação de referência profissional e de 
regulamentação interna para professores de escolas primárias, além de manter o 
frequente diálogo internacional acerca do tema. É nesse período também que elabora 
um conjunto de normas hospitalares junto ao Ministério da Saúde e que participa da 
primeira versão das normas técnicas brasileiras. Cf. MELLO, Ícaro de Castro. Relatório 
da Diretoria do IAB na Gestão de 09 ago. 1963 a 26 jan. 1966. 1966. 9p. Arquivo IAB-DN.
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O conflito no processo eleitoral de 1966 – o segundo de que temos regis-
tro a apresentar uma clara disputa quanto aos rumos do Instituto, e que elegeu 
Fábio Penteado como presidente –, é muitas vezes creditado pela historiografia 
à divergência em relação à opção anterior de não apoiar publicamente os asso-
ciados alvos de perseguição217. Contudo, nas atas consta que a motivação para 
uma movimentação de oposição no processo eleitoral de 1966 foi a quebra da 
hegemonia do eixo Rio-São Paulo. Pouco antes da votação, ainda que alertados 
do risco de não incorporar em suas decisões os outros quatorze departamentos, 
o IAB-RJ e alguns membros do IAB-SP (Ícaro de Castro Mello, Alberto Rubens 
Botti e Giancarlo Gasperini) concordaram em escolher Paulo Antunes Ribeiro 
e Mauricio Roberto como presidente e secretário-geral, respectivamente218.

No entanto, dois dias antes da eleição, com a chegada dos membros do 
Conselho e da Assembleia Nacional ao Rio de Janeiro, as divergências e a insa-
tisfação com tal caminho tornaram-se evidentes. Adotando como plataforma 
central a reformulação da política nacional do IAB, um outro grupo, composto 
por representantes de diversas seções estaduais e por Fábio Penteado e Oswaldo 
Correa Gonçalves, do IAB-SP, organizou-se paralelamente219.

Após um longo processo eleitoral, Fábio Penteado (IAB-SP) tornava-se pre-
sidente com uma diretoria que incluía representantes de diversos departamento 
estaduais: Carlos Maximiliano Fayet (IAB-RS), Afonso Baqueiro Rios (IAB-BA), 
Fernando Nunes de Carvalho (IAB-PE), Heitor Dias Vignoli (IAB-DF), Reynaldo 
Calvo (IAB-MG), Oswaldo Correa Gonçalves (IAB-SP), Luiz Forte Neto (IAB-PR) 
e Sabino Barroso (IAB-DF), primeiro secretário não carioca220.

217. PENTEADO, Fabio. Fabio Penteado: ensaios de arquitetura. São Paulo: Empresa das Artes, 
1998. p.31-35. Ver também: GIROTO, Ivo Renato. A praça é o povo : intenção, projeto e mul-
tidão na arquitetura de Fábio Moura Penteado. Tese de doutorado. Barcelona: UPC, 2014.

218. SILVEIRA, Flavio Leo. [Carta VP-UIA-20/65-71] 01 fev.1966, Rio de Janeiro [para] VAGO, 
Pierre (secretário geral da UIA), Paris. Arquivo do IAB-DN.

219. Ibidem.
220. IAB-DN. Ata da 11a reunião do Conselho Superior. Rio de Janeiro, 26 jan.1966. Arquivo 

IAB-DN; Id., Boletim Informativo 09/10. 07 fev.1966. 18p. Arquivo IAB-DN; SILVEIRA, 
Flavio Leo. [Carta VP-UIA-20/65-71] 01 fev.1966, Rio de Janeiro [para] VAGO, Pierre 
(secretário geral da UIA), Paris. Arquivo do IAB-DN.
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1.10.1
Reunião do Conselho Su-
perior do IAB. Da esquer-
da para a direita: Pedro 
Paulo de Mello Saraiva, 
Julio Neves, Sabino Bar-
roso, Carlos Maximiliano 
Fayet, Fabio Penteado, 
Flavio Leo Azeredo da 
Silveira, Reinaldo Calvo, 
Benito Sarno, Neudson 
Braga. 1966.

Em 7 de fevereiro, um grupo composto por arquitetos representantes dos 
departamentos do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, 
Bahia e Pernambuco, e pelo conselheiro vitalício Paulo de Camargo e Almeida, 
apresentou o programa da gestão eleita que, ainda que reconhecesse a validade do 
que vinha sendo realizado, colocava a necessidade de uma nova orientação para o 
Instituto capaz de responder à nova, e cada vez mais complicada, realidade nacional.

Reformulando seus processos operativos, tratava-se, nesse momento, de 
alcançar a participação efetiva de todos os departamentos em âmbito nacional; 
viabilizar o encontro entre todos os arquitetos brasileiros e a direção central; 
valorizar os profissionais por meio de medidas de promoção de oportunidades 
de trabalho, principalmente no campo do planejamento, objetivando a resolução 
dos graves problemas nacionais e rejeitando a importação crescente de firmas e 
profissionais estrangeiros; valorizar os profissionais em suas respectivas regiões 
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de trabalho a fim de ampliar sua participação nas soluções de problemas locais; 
reformular a política de distribuição de trabalho em convênios ou concursos para 
uma real democratização das oportunidades e vincular a formação do arquiteto 
à realidade brasileira, além de manter a luta pela regulamentação profissional, o 
embate pelo estabelecimento de uma política salarial, a participação e a promoção 
de encontros, nacionais e internacionais221.

Apesar do contentamento de grande parte dos associados com as mudanças 
no corpo diretor e com os novos compromissos firmados, o IAB continuaria a se 
debater com a falta de mobilização, com a ausência de uma participação expres-
siva na vida diária da entidade e com os problemas de gestão em nível nacional. 
Procurando dar um novo passo para a resolução dessas questões, em 1968, já sob 
o comando de Kneese de Melo, todos os postos-chave de uma gestão passam a se 
instalar na mesma localidade. A sede do Instituto tornava-se, então, rotativa222.

É expressiva a redução das atividades do IAB nos últimos anos da década 
de 1960. Com reuniões mais breves e atas simplificadas, torna-se difícil acompa-
nhar suas movimentações. Em janeiro de 1969, o momento era considerado de 
crise. Em uma reunião do COSU especialmente tumultuada, Kneese ameaçou 
renunciar devido às lamentações sobre a desunião e fragmentação do IAB, às 
inúmeras dificuldades dos departamentos locais, à desvalorização social do ar-
quiteto e à falta de encargos223. No mesmo ano, o baiano Benito Sarno foi eleito 
presidente e durante sua gestão uma nova reforma estatutária foi realizada para 
tentar responder às deficiências administrativas do Instituto.

221. IAB-DN. Boletim Informativo 09/10. 07 fev.1966. 18p. Arquivo IAB-DN
222. Id., Ata da reunião do Conselho Superior do IAB. Belo Horizonte, 22 set.1968. Arquivo 

IAB-DN; Id., Boletim Informativo. 07 mar.1968, 5p. Arquivo IAB-DN.
223. Id., Ata da reunião do Conselho Superior. Rio de Janeiro, 31 jan.1969. Arquivo IAB-DN. 
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1.11. O MRE e a diplomacia internacional da arquitetura

São, sobretudo, cartas, com assuntos, frequência e intensidade variados, que 
nos ajudam a compreender e qualificar algumas das relações internacionais es-
tabelecidas pelo IAB ao longo do período. Uma documentação que é, por vezes, 
rarefeita e entrecortada e, consequentemente, de análise desafiadora. Mais do que 
uma simples lacuna de acervo, tal condição parece ter resultado da dificuldade 
de manutenção de uma comunicação contínua, explicada, principalmente, por 
obstáculos logísticos e financeiros que resultavam em atrasos e descompassos de 
informação. Estes, por sua vez, inviabilizavam, com frequência, uma participação 
brasileira mais ativa nos fóruns internacionais de debate. Talvez por tal motivo, 
o uso de telegramas tenha sido frequente, mas, ainda que componham uma série 
significativa, sua interpretação é extremamente difícil dada a sua brevidade, o 
que muitas vezes impede a compreensão de assuntos, destinatários e datas.

Ainda que o Instituto tenha, desde o início de suas atividades, dedicado-
se à construção de laços com entidades congêneres estrangeiras, uma agenda 
e uma estrutura sistemática para o estabelecimento e cultivo de suas relações 
internacionais não foi formalizada até meados da década de 1940. Nesses anos ini-
ciais, tal interlocução concentrou-se na preparação e participação em congressos 
internacionais; na recepção de arquitetos viajantes; em um pequeno volume de 
correspondências voltadas, sobretudo, para a troca de documentações de refe-
rência profissional; no envio e recebimento pontual de publicações institucionais 
especializadas e na outorga de títulos de sócios honorários e correspondentes. No 
entanto, apesar desses meios de contato relativamente diversificados, tratava-se 
de uma rede ainda precária, pouco tecida por processos institucionais e muito 
ancorada em indivíduos, dos quais dependia a sua preservação.

Ao longo dos anos de 1940, a passagem de arquitetos estrangeiros pelo 
Brasil – como Paul Lester Wiener, Richard Neutra, José Luiz Sert, Jacob Crane, 
Mario Schjetnan, Jorge Mattos e Enrique Gebhard – começou a demandar uma 
dedicação maior do Instituto durante suas estadias em virtude da divulgação 
de suas agendas, organização de conferências, visitas e momentos festivos224. 

224. CAMARGO, Paulo de Camargo. Relatório das atividades do Instituto de Arquitetos do 
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1.11.1
Banquete oferecido aos 

arquitetos uruguaios, Rio 
de Janeiro, 1937.

1.11.2
O desembarque dos 
arquitetos da Missão 

Cultural Uruguaia, que 
incluia Horacio Acosta y 
Lara e Maurício Cravot-
to, Rio de Janeiro, 1937.

Viagens pessoais de profissionais brasileiros também se tornavam úteis para o 
estabelecimento dos primeiros vínculos com instituições congêneres em outros 
países e o envio de mensagens de cordialidade. Por exemplo, carregando consigo 
tarefas institucionais, José Cortez viajou ao continente africano, em 1943, assim 
como Stelio de Moraes, aos Estados Unidos, Américo Rodrigues Campello, à 
Argentina e ao Chile, em 1944, e Robert Prentice, à Inglaterra, em 1946225. Esses 
itinerários individuais foram, ao final da Segunda Guerra, substituídos pelo envio 
de comissões oficiais do IAB ao exterior. Em 1945, a convite do governo sueco, 
Paulo de Camargo e Almeida, Oscar Niemeyer, Hélio Uchoa, José Cortez e Edgar 
Guimarães Valle viajaram ao país para montar e participar de uma exposição 
de arquitetura brasileira, parte de uma mostra Ibero-Americana, assim descrita 
pela Real Legação da Suécia:

A exibição do Brasil é absolutamente dominadora no que concerne à arquitetura moder-
na e também as épocas antigas no Brasil estão bem demonstradas. Já na sala de entrada 
o visitante admira as famosas linhas praianas do Rio, e no departamento brasileiro, 
fotografias gigantescas de hospitais, escolas, edifícios de apartamento, magníficas ca-
sas particulares, são objeto de grande atenção. [...] Um impressivo material brasileiro 
inteiramente fornecido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil 226.

Brasil durante o ano de 1945. Rio de Janeiro, 1945. 6p. Arquivo IAB-DN.
225. Id. Relatório das Atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil nos anos social de 1945-

1946. Rio de Janeiro, 1946. 31p. Arquivo do IAB-DN. 
226. O ÊXITO da exposição de Arquitetura Brasileira na Suécia. A Noite. Rio de Janeiro, 1946.
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1.11.3
Arquitetos partindo de 
São Paulo para excursão 
cultural à Europa, sob o 
patrocínio do Instituto de 
Arquitetos do Brasil. 

No ano seguinte, “a bordo de um quadrimotor transoceânico” 227, Jorge Ferreira, 
Vital Brazil, Rino Levi, Oswaldo Corrêa Gonçalves, Wilson Maia Fina, Frederico 
Beck, Roberto Burle Marx, Salvador Candia e Ulisses Hellmeister partiam para 
a Europa, encarregados de estabelecer intercâmbios sobre soluções urbanísticas 
para a reconstrução e o enfrentamento da questão habitacional – foco do interes-
se da instituição por seus conteúdos técnicos – em eventos realizados em Paris, 
Grenoble e Milão228. Essas iniciativas, muitas vezes denominadas de “missões 
culturais”, eram sinais de um novo esforço da entidade para a consolidação dos 
elos institucionais existentes e construção de novos contatos. 

De fato, o IAB daria o primeiro passo para atender de modo mais estru-
turado sua agenda de relações internacionais ao criar, em 1948, a Comissão de 
Intercâmbio. Dirigida por Hélio Uchoa  e Henrique Mindlin (nesse momento 

227. INTERCÂMBIO de soluções urbanísticas entre Europa e o Brasil. O Jornal. Rio de 
Janeiro, 14 maio 1947.

228. IAB-DN. Relatório das Atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil no ano social de 
1946. Rio de Janeiro, 1946. 8p. Arquivo IAB-DN.
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com grande inserção no ambiente diplomático brasileiro)229, pretendia estimu-
lar as relações com arquitetos estrangeiros e concorrer para a propaganda do 
Brasil no exterior. Dois anos depois, em 1950, a Comissão foi substituída pela 
de Divulgação e Recepção – com Flávio D’Aquino, Henrique Mindlin e Mario 
Henrique Glicério Torres –, que, por sua vez, em 1953, tornou-se a de Relações In-
ternacionais e Exposições de Âmbito Internacional, sob supervisão de Torres230.

É curioso que, entre 1948 e 1957, apesar do aumento expressivo do trânsito 
de estrangeiros localmente (interessados nas recentes realizações da arquitetura 
brasileira), da grande demanda internacional por material para sua divulgação 
em revistas e exposições, da imensa procura de profissionais estrangeiros por 
postos de trabalho em escritórios locais e da criação de grandes eventos locais de 
alcance internacional, como a Bienais de Arte de São Paulo e, no seu interior, as 
Exposições Internacionais de Arquitetura, essas comissões não parecem ter estado 
entre as mais ativas do IAB, ao menos segundo os relatórios anuais de gestão231.

Corrobora tal suposição o fato de que, apesar da rápida filiação do IAB a 
entidades como UIA e FPAA, criadas em 1948 e 1950, respectivamente, em muito 
pouco tempo o Instituto já se encontrava em situação irregular, de “constrangi-
mento e desprestígio” . Sem cumprir com suas cotizações anuais ou ocupar suas 
cadeiras nos grupos de trabalho das entidades de que participava, o Instituto 
encontrava-se em uma situação que revelava o descompasso entre a demanda 
crescente de amparo às relações com entidades estrangeiras e a falta de estrutura 
para uma resposta institucional adequada232.

De fato, ao longo dos anos de 1950, o IAB pareceu estar constantemente à 
procura de uma estrutura viável para o estabelecimento e conservação de sua 

229. SODRÉ, João Clark de Abreu. Roteiros americanos: as viagens de Mindlin e Artigas 
pelos Estados Unidos, 1943-1947. Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2016.

230. SALDANHA, Firmino F. Relatório das Atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil 
no anos social de 1948-1949. Rio de Janeiro, 12 ago. 1949. 9p. Arquivo IAB-DN.

231. ROBERTO, Milton. Relatório das Atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil no 
anos social de 1949-1950. Rio de Janeiro, 01 ago.1950. 15p. Arquivo IAB-DN; IAB-DN, 
Circular n. 5. Rio de Janeiro, 31 ago. 1953. Arquivo IAB-DN.

232. ROZA, Ary Garcia. Relatório das atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil ‒ ano 
social 1955/1956. Rio de Janeiro, 01 ago.1956. 18p. Arquivo IAB-DN.
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rede de interlocuções internacionais. Nesse sentido, a reestruturação adminis-
trativa da entidade, em 1957, parece ter sido a resposta mais efetiva, tanto mais 
em um contexto de projeção oficial dos arquitetos com o anúncio da construção 
de Brasília e por ter sido, então, favorecido com o aumento do interesse gover-
namental em apoiar esses laços por meio do Ministério das Relações Exteriores.

Com efeito, a diplomacia cultural brasileira vinha passando por trans-
formações fundamentais. Limitada ao campo literário e às visitas oficiais de 
estudiosos estrangeiros até o final do século XIX, ela se mantivera, ao menos 
até os primeiros anos de 1930, restrita a iniciativas esparsas, desconectadas e 
não sistemáticas. A partir de 1937, iniciou seu processo de consolidação, ainda 
permeado por certa desordem institucional e condições financeiras incompa-
tíveis com as ambições então fixadas, dispersando-se entre ministérios e suas 
atribuições, submetendo-se à composição heterogênea e divergente do governo 
e caracterizando-se por certa superposição entre a ideia de cooperação inter-
nacional e a de propaganda cultural233.

Foi somente após 1945 que a política cultural do Brasil no exterior se estrutu-
rou de forma mais organizada. Desenvolvendo-se rapidamente – após sucessivas 
reformas e ampliações do aparelho administrativo do Departamento Cultural 
do Ministério das Relações Exteriores –, aos poucos ela ganhou importância nas 
diferentes instâncias governamentais. Dessa forma, ampliou-se seu conceito de 
cultura nacional, modificou-se o conteúdo de suas ações e os valores eleitos para 
promoção externa, e diversificou-se seus destinatários. Criada em 1946, a Divisão 
Cultural do Itamaraty concentrou as responsabilidades do setor até 1961, quando 
foi ampliada e renomeada como Departamento Cultural de Informações. Em 
um contexto marcado pela Guerra Fria, pela descolonização e pela diversificação 
dos intercâmbios econômicos e culturais, a Divisão ampliaria suas atribuições, 
incorporando acordos de cooperação técnica e científica, de difusão da língua, 
das artes, das letras, da música e da arquitetura brasileira no mundo234.

233. DUMONT, Juliette; FLÉTCHET, Anaïs. “Pelo que é nosso!”: a diplomacia cultural 
brasileira no século XX. Revista Brasileira de História, v. 34, n. 67, p. 203–221, 2014.

234. Ibidem.
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Afonso Eduardo Reidy 

na abertura da exposição 
sobre Habitação Popular 

em Nova York, ao lado 
de Catherine Bauer, 

figura fundamental do 
debate habitacional nos 

EUA. 1958.

1.11.5
Reidy com Maurício 

Roberto e Maria Roberto 
(à sua esquerda) na 

abertura da exposição de 
arquitetura brasileira em 

Nova York.
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1.11.6
Recepção a uma 
delegação de arquitetos 
romenos. Oswaldo 
Correa Gonçalves, 
Maurício Roberto, 
mauro Pinheiro, Helio 
Uchoa, Vilanova Arti-
gas, José Alves, Teodore 
Niculescu, Horla Maicu, 
Nicolae Badescu, Ba-
deseu Nicolae, Nicolae 
Drogeano. 1963.

1.11.7
Na mesma recepção. 
Maurício Nogueira 
Batista, Nicolae Maicu, 
George Plonteano 
(Ministro da Romenia), 
Nicolae Badescu. 1963.

Assim, aos poucos se consolidou a compreensão da importância da di-
plomacia cultural de uma potência secundária como ferramenta política para 
sua inserção no cenário internacional e como afirmação de suas posições eco-
nômicas. É nesse processo que, a partir de meados dos anos de 1950, se pode 
compreender o evidente aumento da interlocução do Itamaraty com o IAB. Se 
desde o Congresso Pan-americano do Rio de Janeiro, em 1930, já existiam notí-
cias de um diálogo com o corpo diplomático brasileiro para apoio institucional 
e subsídio público, ele permaneceu pontual até 1957, quando uma comissão, 
composta por Ary Garcia Roza, Carlos Frederico Ferreira, Henrique Mindlin 
e José Bina Fonyat, foi destacada pelo Instituto para discutir os assuntos inter-
nacionais de maneira permanente com o Ministério235.

Nesses anos finais da década, devido à grande projeção da arquitetura bra-
sileira no exterior, o IAB passou a ser permanentemente solicitado pela Divisão 
Cultural do Itamaraty a fim de colaborar com a montagem de exposições de 
arquitetura brasileira no estrangeiro, com a estruturação de um acervo foto-
gráfico público de obras, com o envio de delegações oficiais de arquitetos e de 

235. CARVALHO, Roberto Magno. Relatório de 1933-1934. Rio de Janeiro, 08 ago. 1934. 8p. 
Arquivo IAB-DN; ROBERTO, Milton, Relatório das atividades do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil – ano social 1951/1952. Rio de Janeiro, 01 ago.1952. Arquivo IAB-DN; 
ROZA, Ary Garcia. Relatório das atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil ‒ ano 
social 1955/1956. Rio de Janeiro, 01 ago.1956. 18p. Arquivo IAB-DN.



194

conferencistas, e com a indicação de profissionais dispostos a passarem tempo-
radas profissionais em outros países236.

Em 1958, por exemplo, quatro mostras de arquitetura nacional foram or-
ganizadas pelo Itamaraty para serem apresentadas em Bruxelas, Buenos Aires, 
Nova York e Londres237. No mesmo ano, um grupo de quatorze arquitetos foi 
enviado ao Canadá e aos Estados Unidos. Parte deles, representou o Brasil em 
um simpósio de habitação em Nova York, ocasião em que Afonso Eduardo Reidy 
e Mauricio Roberto proferiram conferências na New York University. Parale-
lamente, Flavio Leo Azeredo da Silveira e Lucio Costa foram incumbidos de 
falar sobre a evolução da arquitetura brasileira e apresentar o projeto de Brasília 
em Washington D.C. , na Sede da União Pan-americana238. Diretor da Divisão 
Cultural do Itamaraty, José Osvaldo de Meira Penna, ao relatar as iniciativas de 
divulgação da arquitetura brasileira internacionalmente, assim as justificaria:

Não estamos naturalmente descuidando da música, da pintura como também não da 
literatura. Mas a arquitetura possui uma linguagem universal, facilmente inteligível por 
todo o mundo. Através das fotografias e das maquetes que compõem uma exposição, 
como dos filmes, dos diapositivos, das conferências e dos artigos em jornais e revistas 
que acompanham tais certames, damos aos meios especializados e ao público culto em 
geral, nos países para os quais enviamos a exposição, uma ideia de nosso avanço na 
arte e também na técnica. A arquitetura revela não apenas o nosso desenvolvimento 
artístico, mas o nosso modo de vida. Ela é social e humana. E constitui também um 
índice de nosso progresso econômico. É assim que a arquitetura, cobrindo esses vários 
setores, dá uma ideia favorável de nosso país. Constituindo por conseguinte um esplên-
dido veículo de divulgação de propaganda, no bom sentido da palavra239.

236. IAB-DN. Resumo da ata de reunião do Conselho Superior do IAB em 12, 13 e 14 de março 
de 1958. Rio de Janeiro, 28 mar.1958. 3p. Arquivo IAB-DN.

237. Ibidem.
238. RIBEIRO, Paulo Antunes. [Carta Of.SG.344-63/65] 13 jan. 1965, Rio de Janeiro [para] OLI-

VEIRA, Paulo Campos de (Ministro), Brasília. Arquivo IAB-DN; DEBATE em Washign-
ton sobre a futura capital do Brasil, Diário de Notícias, Rio de Janeiro, p.9, 18 jun. 1958.

239. MAURICIO, Jayme. O Itamaraty e a divulgação da arquitetura brasileira. Correio da 
Manhã, Rio de Janeiro, 16 out. 1958.
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Em 1960, o IAB relatava ao MRE que o número de visitas de profissionais 
estrangeiros, viajando sozinhos e em grupos oficiais e não oficiais, supe-
rava todas as expectativas, sem, no entanto, quantificá-lo. O Instituto era 
sequencialmente procurado para acompanhamento dos viajantes – atraídos 
pela arquitetura brasileira e impulsionados pela inauguração de Brasília –, e 
solicitado pela UIA para estabelecer um programa de assistência aos filiados. 
Em fevereiro deste ano, o Boletim Mensal do IAB-SP, ao anunciar uma série 
de acontecimentos da União Internacional dos Arquitetos, anunciava:

O IAB está empenhado em empreender uma atuação no sentido de dar aos arquitetos bra-
sileiros maior representativade no plano dos conclaves e das reuniões internacionais, e, nesse 
sentido, já está dando alguns passos importantes. De acordo com os próprios interesses da 
Nação, torna-se necessário no Brasil, maior apoio financeiro e compreensão oficial que possam 
colocar os arquitetos e suas organizações em um plano de maior atuação internacional 240.

Nesse momento, o volume de comunicações com o MRE já era extremamente sig-
nificativo. Mediante a apresentação de relatórios anuais sobre as atividades inter-
nacionais previstas, o IAB passou a solicitar frequentemente seu apoio financeiro e 
logístico – da emissão de passaportes ao acompanhamento e apresentação por parte 
das embaixadas locais –, além da sua assessoria jurídica para o estabelecimento de 
acordos de cooperação com agremiações estrangeiras241. É improvável que seja mera 
coincidência a participação mais ativa do IAB nas atividades promovidas por 
órgãos de interlocução internacional e o início do subsídio federal, abarcando 
desde o apoio ao envio de delegados brasileiros às comissões de trabalho da UIA 
até o pagamento de suas cotizações anuais242.

240. IAB-SP. União Internacional dos Arquitetos. Boletim Mensal do IAB-SP, fev.1960, p.5.
241. SILVEIRA, Flavio Leo A. da. [Carta] 08 abr.1960, Rio de Janeiro [para] MURTINHO, Wla-

dimir (MRE). Arquivo IAB-DN; IAB-DN. Circular 009/59-61. Rio de Janeiro, 18 fev.1960. 
Arquivo IAB-DN; Id., Circular 010/59-61. Rio de Janeiro, 03 mai.1960. Arquivo IAB-DN.

242. RIBEIRO, Paulo Antunes. [Carta Of.SG.344-63/65] 13 jan.1965, Rio de Janeiro [para] 
OLIVEIRA, Paulo Campos de (Ministro), Brasília. Arquivo IAB-DN; SILVEIRA, 
Flavio Leo A. da. [Carta] 08 abr.1960, Rio de Janeiro [para] MURTINHO, Wladimir 
(MRE). Arquivo IAB-DN.
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Todavia, é de grande destaque também a criação, em 1959, no momento 
de reformulação de suas divisões nacionais, da Divisão Nacional de Relações 
Públicas, Promoções e Assuntos Internacionais do IAB (DINCAI). Doravante 
encabeçada por Flavio Leo Azeredo da Silveira – com experiência anterior de 
trabalho no MRE e irmão do diplomata Antônio Francisco Azeredo da Silveira –, 
essa divisão contaria também com Eduardo Kneese de Mello como vice-dire-
tor243. Anualmente, o programa de atividades do Instituto deveria ser, em um 
primeiro momento, tratado em termos nacionais, para que, consolidada essa fase 
inicial, a divisão pudesse formular sua política internacional, que determinaria 
o programa anual de atividades no exterior244.

Em contraste à inatividade do setor ao longo dos anos de 1950, esta divisão 
se tornou rapidamente uma das mais bem estruturadas e ativas durante a década 
de 1960. Ao iniciar os trabalhos, encontrara uma situação “calamitosa” nas rela-
ções do IAB com as instituições internacionais às quais era filiado. Justificando 
a necessidade de manutenção da posição brasileira de prestígio e vanguarda no 
campo internacional da arquitetura e propondo-se a disputar cargos de direção 
nos órgãos consultores de organismos internacionais, a comissão estabeleceu 
uma negociação ininterrupta com o MRE, conseguindo, em 1961, a inclusão no 
orçamento da União de uma dotação orçamentária anual para o cumprimento 
de suas responsabilidades internacionais, paga, todavia, de maneira intermitente 
por motivos de contenção de gastos federais245.

243. IAB-DN. Circular 009/59-61. Rio de Janeiro, 18 fev.1960. Arquivo IAB-DN.
244. Id., Boletim Informativo n.1. 30 abr.1965, 10p. Arquivo IAB-DN; MELLO, Ícaro de Castro 

Mello (presidente IAB-DN). [Carta Sg.Of.423/63-65] 05 mai.1965, Rio de Janeiro [para] 
CUNHA, Vasco Tristão Leitão da (Ministro de Estado das Relações Exteriores), Brasí-
lia. Contendo o Programa de Atividades para 1965 do Instituto de Arquitetos do Brasil. 
Arquivo IAB-DN.

245. IAB-DN. Informe n. 3. Rio de Janeiro, 06 mai.1964. Arquivo IAB-DN; RIBEIRO, Paulo 
Antunes. [Carta 033/61-63] 20 out. 1961, Rio de Janeiro [para] DANTAS, Francisco 
Clemente San Tiago Dantas de (Ministro de Estado das Relações Exteriores), Brasília. 
Arquivo IAB-DN; RIBEIRO, Paulo Antunes. [Carta] 06 mai.1961, Rio de Janeiro [para] 
FRANCO, Afonso Arinos de Mello (Ministro das Relações Exteriores do Brasil). Ar-
quivo IAB-DN.; RIBEIRO, Paulo Antunes. [Carta Of.SG.344-63/65] 13 jan. 1965, Rio de 
Janeiro [para] OLIVEIRA, Paulo Campos de (Ministro), Brasília. Arquivo IAB-DN.



197

Dessa maneira, de 1962 até 1965 o Instituto passou a cumprir regularmente 
seus compromissos no exterior, sobretudo com a UIA, comparecendo de modo 
constante e volumoso nos congressos internacionais, conquistando cargos, parti-
cipando das reuniões de comissões de trabalho e organizando eventos localmente 
com um alto comparecimento de profissionais estrangeiros246.

Em 1965, o diálogo com o Ministério se torna mais truncado. Frente aos ques-
tionamentos governamentais, que tornavam necessárias a aprovação anual de um 
programa de atividades e uma justificativa de gastos das verbas já liberadas, o Ins-
tituto ameaçaria suspender seus compromissos internacionais devido à dificuldade 
burocrática e o pouco valor atribuído a esse esforço pelo Governo Federal. Em tom 
desanimado e pouco protocolar, o secretário-geral Paulo Antunes Ribeiro declarava:

Estamos mesmo dispostos, Senhor Ministro, a encerrar todos os compromissos inter-
nacionais diante da impossibilidade de cumpri-los satisfatoriamente, devido ao atraso 
com que, sempre, recebemos as dotações que nos cabem e das dificuldades para o seu 
recebimento. É com imenso pesar que o faríamos, privando o Brasil de estar presente 
nas reuniões internacionais sobre arquitetura, pois parece que o seu valor só é realmente 
reconhecido fora do país, salvo quando nossas autoridades necessitam utilizar o valor 
de nossa arquitetura como real promoção do Brasil no exterior 247.

No entanto, buscando atender às novas solicitações, o Instituto procederia a uma 
reestruturação interna e formularia o documento “Politica Internacional do IAB”, 
elaborado pelo DINCAI. Nele, o Instituto declarava os princípios que pautariam 
sua atuação: a condição do arquiteto como “cidadão da paz”; a valorização das 
relações entre os arquitetos de todo o mundo a despeito de fronteiras políticas, 
barreiras de desenvolvimento econômico, diferenças de estágios tecnológicos, 
escolas filosóficas, crenças religiosas ou procedências raciais; o livre contato entre 
os arquitetos de todo mundo e sua contribuição para o aprimoramento técnico e 
cultural do profissional brasileiro; o sentido social e humano da profissão; a con-

246. RIBEIRO, Paulo Antunes. [Carta] 07 dez.1964, Rio de Janeiro [para] LIMA, Everaldo 
Dayrell de (Chefe do Departamento Cultural e de Informações, MRE). Arquivo IAB-DN.

247. RIBEIRO, Paulo Antunes. [Carta] 13 jan. 1965, Rio de Janeiro [para] OLIVEIRA, Paulo 
Campos de (Ministro). Of.SG.344-63/65. Arquivo IAB-DN.
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tribuição do profissional no desenvolvimento de seus respectivos países a partir 
das trocas permanentes de suas novas criações; as relações técnicas e culturais 
sem influências políticas e ideológicas que concorressem para um clima de apro-
ximação e compreensão entre os povos248. A partir de 1965, a intensidade de ações 
do DINCAI diminuiu e concentrou-se na participação nos Congressos da FPAA 
e da UIA, além de suas instâncias administrativas. Porém, os custos passaram 
a correr quase integralmente por conta dos delegados e participantes. Em 1968, 
Flávio Leo Azeredo da Silveira, responsável pela primeira grande estruturação 
e consolidação das relações internacionais do Instituto, foi substituído por Ícaro 
de Castro Mello durante a reorganização das divisões nacionais de trabalho249.

§

O capítulo buscou percorrer a trajetória de formação e consolidação do Instituto 
de Arquitetos do Brasil até o final dos anos de 1960, quando, em tese, chegou a 
reunir todos os arquitetos brasileiros e conformou uma rede nacional de interlo-
cução profissional. Evidentemente, resta a pensar a efetiva representatividade do 
IAB a partir de um estudo estatístico que avalie a proporção entre o número de 
associados e o número de arquitetos existentes no país ao longo do período – algo 
que não pudemos fazer nesse estudo por falta de dados.  

De todo modo, nenhuma outra instituição arquitetônica teve tamanho porte 
e alcance federativo no Brasil no período. Era uma estrutura nacional de discussão 
profissional, razoavelmente organizada, que – através dos congressos brasileiros, 
seminários e eventos internacionais sediados localmente, boletins e publicações, 
promoção de concursos, exposições itinerantes – teceu uma malha institucional 

248. IAB-DN. Boletim Informativo n.1. 30 abr.1965, 10p. Arquivo IAB-DN; MELLO, Ícaro de 
Castro Mello (presidente IAB-DN). [Carta] 05 mai.1965, Rio de Janeiro [para] CUNHA, 
Vasco Tristão Leitão da (Ministro de Estado das Relações Exteriores). Sg.Of.423/63-65. 
Arquivo IAB-DN; MELLO, Ícaro de Castro. Relatório da Diretoria do IAB na Gestão 
de 09 ago. 1963 a 26 jan. 1966. 1966. 9p. Arquivo IAB-DN.

249. IAB-DN. Boletim Informativo. 07 mar.1968, 5p. Arquivo IAB-DN.
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de circulação de ideias e pessoas por grande parte do território nacional e que se 
fez ouvir para além das fronteiras do meio profissional e disciplinar. 

Para além dos objetivos de organização profissional e defesa imediata do 
campo de atuação profissional do arquiteto, busquei demonstrar ao longo de todo 
o capítulo o envolvimento e incorporação pelo IAB de uma vasta e complexa 
agenda que varre praticamente todos os assuntos que interessaram o arquiteto 
e urbanista no período: da cultura arquitetônica nas suas mais variadas escalas 
e tipologias, ao urbanismo e planejamento urbano e regional, abrindo-se para o 
desenho industrial e para o paisagismo sobretudo nos anos de 1960, discutindo e 
atuando diretamente nas questões do ensino superior e da formação continuada.  

Ao introduzir sua dissertação de mestrado, defendida em 1972, o sociólogo 
José Carlos Garcia Durand partia da constatação de um “drama” de ajustamento 
da profissão de arquiteto às novas condições de trabalho, sobretudo quanto ao 
solapamento do modelo de atuação liberal pelos assalariados. Construindo sua 
análise a partir de uma série de relatos de arquitetos paulistas, concluía que, 
aos poucos, o IAB perdia seu caráter de representatividade da classe, por man-
ter-se inflexível quanto ao seu plano de trabalho que apoiava-se, sobretudo, na 
concepção da atuação autônoma, relativamente bem situada hierarquicamente 
no processo de projeto e construção da obra, não competitiva, solidária pro-
fissionalmente, e pautada na herança cultural de valorização da criação como 
fundamento da prática arquitetônica250. 

As repercussões desse incômodo da nova geração, que percebia o modo 
assalariado como o caminho possível de inserção profissional, na estrutura e no 
reposicionamento do Instituto no meio profissional – tendo em vista os sindicatos 
e as novas instituições de representação criadas, ainda mais setoriais, como dos 
paisagistas ou dos desenhistas industriais – restam ainda a ser estudadas. Mais 
do que isso, há que se considerar ao avaliar a trajetória do IAB após 1970, uma 
nova distribuição de forças regionais e uma possível cisão ideológica no seu in-
terior; a formação de um sistema de ensino superior muito mais complexo (com 
o qual o Instituto parece tecer uma interlocução mais rarefeita), a explosão de 

250. DURAND, José Carlos Garcia. A profissão de arquiteto: estudo sociológico. São Paulo: 
CREA-PINI, 1974. p.3; p.60-62.
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formas de atuação profissional, além do outro lugar assumido pela arquitetura 
frente aos novos movimentos do capital. 

Sem dúvida, era uma crise com características singulares ao meio profis-
sional brasileiro e às suas condições de ajustamento ao sistema produtivo do 
ambiente construído nacional. Contudo, como veremos no capítulo seguinte, no 
qual refaremos o mesmo percurso temporal mas extrapolaremos para o âmbito 
americano os limites nacionais adotados neste primeiro capítulo, muitas desafios 
profissionais e modos de enfrentamento eleitos foram compartilhados interna-
cionalmente, não somente nestes anos finais. Iluminá-los, pode nos ajudar a 
reconhecer aproximações e diferenças – que o olhar histórico restrito ao contexto 
nacional não conseguiria reconhecer – e perceber fenômenos que, talvez, não 
fossem específicos ao contexto brasileiro, desnaturalizando-os e relativizando-os.



2. REDES PAN-AMERICANAS







2.0 (pág. anteriores)
Cerro Piloto, projeto de 
Carlos Raul Villanueva / 
Banco Obrero, Caracas, 
1955.
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2.1. O IAB e suas parcerias bilaterais

Na linha da política internacional do IAB que se intensifica nos anos de 1960, é pos-
sível perceber um investimento especial em articulações bilaterais com associações 
congêneres de outros países latino-americanos. Naturalmente, como veremos, elas 
resultam de um longo processo de constituição de um sistema profissional de arqui-
tetos nos mais diversos países da região, assim como de uma rede pan-americana 
de instituições nacionais. São diálogos que podem ser classificados em níveis de 
maior ou menor volume, constância e aprofundamento. 

De um lado, o IAB estabeleceu trocas esporádicas de informação com algumas 
entidades, como é o caso da Associação de Arquitetos da Bolívia, a Sociedade de 
Arquitetos da República Dominicana, a Associação de Engenheiros Civis e Arqui-
tetos do Estado de Vera Cruz, a Associação de Arquitetos do Quebec, o Centro de 
Arquitetos de Rosário, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Honduras, a 
Sociedade Bolivariana de Arquitetos, a Sociedade Panamenha de Engenheiros e 
Arquitetos, o Colégio de Engenheiros da Venezuela e a Sociedade Venezuelana de 
Arquitetos. São cartas isoladas, que anunciavam a criação de instituições, deseja-
vam o estreitamento de laços, comunicavam o resultado de eleições, convidavam 
para eventos locais e solicitavam eventuais informações acerca da regulamentação 
profissional brasileira e da organização do IAB (regulamentos, estatutos, tabela 
básica de honorários e normas para concursos de projeto de arquitetura)1. 

Com exceção da Sociedade Venezuelana de Arquitetos, que, como veremos, 
estabeleceu um plano de ação muito semelhante ao do IAB, o pequeno contato 

1. Ver, por exemplo: RIBEIRO, Paulo Antunes [Carta 217/57-59], 23 set. 1958, Rio de Janeiro [para] 
MARADIAGA, Francisco (Presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de 
Honduras). 1p. Envia tabela básica de honorários do IAB. Arquivo IAB-DN; SERVÍN, 
Manuel (Presidente da Associação de Engenheiros Civis e Arquitetos do Estado de Ve-
racruz) [Carta] 28 nov. 1960, Jalapa [para] IAB-DN. 1p. Avisa a criação da entidade e faz 
votos pelo estabelecimento de laços com o IAB. Arquivo IAB-DN; Colégio de Engenheiros 
da Venezuela [Carta] 5 ago. 1961, Caracas [para] IAB-DN, Rio de Janeiro. 1p. Informa 
a relação do Congresso comemorativo do Centenário da entidade. Arquivo IAB-DN; 
MELLO, Ícaro de Castro [Carta] 18 mai. 1962, São Paulo [para] Associação de Arquitetos 
da Bolívia, La Paz. 1p. Convida para a II Mesa Redonda Pan-Americana de Arquitetos 
que se realizaria em São Paulo. Arquivo IAB-DN.



206

do Instituto com essas agremiações é, até certo ponto, compreensível, tendo em 
vista o fato de que eram entidades que ou ainda estavam vinculadas à atividade 
da engenharia civil, às quais o IAB dedicava intencionalmente pouca atenção, 
ou recém-fundadas, com meios profi ssionais em estruturação, um pequeno 
número de associados e sem condições para o estabelecimento de uma política 
de relacionamento internacional mais constante.

Por outro lado, o IAB comunicou-se de maneira regular com outras asso-
ciações, tais como a Sociedade Central de Arquitetos da Argentina, o Colégio de 
Arquitetos do Chile, a Sociedade de Arquitetos do Uruguai, a Sociedade Colom-
biana de Arquitetos e o Instituto Americano de Arquitetos. Com elas, estabeleceu 
uma comunicação constante sobre assuntos variados: regulamentação profi ssional; 
modos de exercício profi ssional no país; legislação e formas de contratação de 
projetos públicos e privados; legislação de concursos de projetos de arquitetura; in-
formações sobre os modos de organização e administração interna das instituições 
e sobre os serviços culturais, sociais e de difusão oferecidos por estas; solicitação 
de legislações urbanísticas, como códigos de obra, além da concessão regular de 
títulos de sócios honorários, do envio regular de votos (de um novo ano ou de 
pesar por falecimentos) e de publicações. É curioso que, em sentido inverso, não 
foram encontradas demandas diretas do IAB, ainda que estejam arquivadas em 
sua biblioteca documentações como o Architect’s Handbook da AIA ou o Código 
de Ética Profi ssional elaborado pela Sociedade Colombiana de Arquitetos.

2.1.1
Envelope de correspon-

dência da Sociedade Co-
lombiana de Arquitetos.
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Para além da experiência trocada por meio de documentos, é de se des-
tacar a importância dos contatos pessoais como momentos de intercâmbio e 
estreitamento dos laços institucionais. A historiografia já conseguiu apontar a 
relevância das viagens de arquitetos estrangeiros em roteiros pela América La-
tina, sobretudo as realizadas por europeus e norte-americanos2. Nesse sentido, a 
documentação encontrada revela um enorme trânsito de viajantes por vizinhan-
ças sul-americanas que, ainda que transitando de maneira independente, eram 
frequentemente assessorados por suas respectivas agremiações, que assumiam a 
responsabilidade de comunicar oficialmente sua passagem às demais associações 
pertinentes, além de recepcionar e ciceronear diversos desses arquitetos. 

Ao lado das passagens individuais, foi constante a recepção de associados 
e de delegações em visitas oficiais ao Brasil, quase sempre com destino ao Rio de 
Janeiro, São Paulo e Brasília. Por solicitação das agremiações de origem, em cada 
cidade eram destacados representantes do IAB que normalmente acompanha-
vam o grupo em visitas, almoços e recepções oficiais, realizavam aulas sobre a 
arquitetura brasileira e apresentavam sua estrutura administrativa. Muitas dessas 
visitas tinham objetivos diplomáticos, tais como a divulgação de congressos ou a 
assinatura de acordos de cooperação. Em seu retorno, informavam a realização de 
mesas redondas e a divulgação de artigos na imprensa para discutir a experiência3. 

2. Tais como: LIRA, José Tavares Correia de. From mild climate’s architecture to “third world” 
planning: Richard Neutra in Latin America. In: 14th International Planning History 
Society Conference, p. 1-15, 2010; ARTICARDI CALABRESE, Juan Alberto. Dilemas 
modernos: el proyecto urbano en Montevideo y la costa balnearia. Tese de doutorado. 
Madri: ETSA-UPM, 2014. 

3. Por exemplo: GUIÑAZÚ, Federico (Presidente da Sociedade Central de Arquitetos) [Carta] 
03 mar. 1960, Buenos Aires [para] IAB-DN, Rio de Janeiro. 1p. Avisa a viagem para 
Brasília de uma delegação argentina de arquitetos. Arquivo IAB-DN; GUIÑAZÚ, Fe-
derico (Presidente da Sociedade Central de Arquitetos) [Carta] 04 abr. 1960, Buenos 
Aires [para] IAB-DN, Rio de Janeiro. 1p. Agradece a recepção e informa a realização de 
mesa redonda para debate da viagem. Arquivo IAB-DN; RICUR, Alberto (Presidente 
da Sociedade Central de Arquitetos) [Carta] 12 jul. 1963, Buenos Aires [para] IAB-DN, 
Rio de Janeiro. Apresenta o arquiteto Oscar González e solicita seu acompanhamento 
durante viagem ao Brasil. 1p. Arquivo IAB-DN. Ver também: ARQUITETOS Argentinos 
foram recepcionados no IAB-São Paulo. Boletim Mensal do IAB-SP, n.72, abr. 1960, p. 4.
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2.1.2
Recepção aos arquitetos 

Adolfo Morales de Los 
Rios Filho e Nestor de 

Figueiredo na Socie-
dade de Arquitetos do 
Uruguai, Montevidéu, 

29 abr.1935

2.1.3
Recepção a Rino Levi na 
Sociedade de Arquitetos 

do Uruguai. Montevi-
déu, 08 jun.1956

2.1.4
Homenagem da So-

ciedade Central de Ar-
quitetos aos arquitetos 

argentinos. 1921

2.1.5
Conferência de Gladson 
da Rocha na Sociedade 
de Arquitetos do Uru-

guai. Montevidéu, 1958



2.1.6
Anotação de Kneese de 
Mello no livro de recor-
dações dos arquitetos 
uruguaios, 1956.

2.1.7
Título de sócio corres-
pondente da Sociedade 
de Arquitetos do Uru-
guai condedido a Paulo 
de Camargo e Almeida, 
30 jun.1941
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A presença de delegações americanas também pode ser notada em encontros 
organizados pelo IAB (como o Congresso Brasileiro de Arquitetos e as Bienais de 
São Paulo), cursos oferecidos (como o de Planejamento de Hospitais), ou encontros 
(como o de Arquitetos Planejadores, realizado em Curitiba em 1966). Durante os 
preparativos desses eventos, o IAB fazia uma ampla mobilização para convidar 
observadores estrangeiros, a partir de tratativas com agremiações, Embaixadas e 
Governos Federais, considerando tais presenças como uma grande contribuição 
para os mais variados debates travados localmente4. Muitos desses convites eram 
respondidos efusivamente e comunicavam esforços para a viabilização da par-
ticipação, o que nos leva a considerar que ela existiu, apesar de não ser possível 
quantificá-la de maneira exata a partir dos documentos levantados. 

Nesses diálogos bilaterais, é razoável sugerir que o IAB, especialmente ao 
final dos anos de 1950 e ao longo de 1960, assumiu, ao lado das entidades mexi-
canas, uma posição de certa liderança ou ascendência em relação às organizações 
congêneres latino-americanas, sobretudo quando em diálogo com organismos de 
representação global, como a UIA, assunto de nosso terceiro capítulo. Se por um 
lado poderíamos explicar tal centralidade a partir do prestígio que a arquitetura 
moderna brasileira conquista no plano da crítica internacional, louvada inúmeras 
vezes por seus colegas latino-americanos, por outro, é provável, como sugere a 
documentação, que a própria estrutura do Instituto, cada vez mais complexa ao 
passar dos anos, tenha se tornado exemplar para outras associações nacionais 
ainda em processo de formação.

Com alguns institutos – o Colégio de Arquitetos do Peru, a Sociedade de Arquite-
tos do Uruguai e a Sociedade de Arquitetos Mexicanos – o IAB estabeleceu uma relação 
ainda mais frequente que, para além da troca de informações regulares, converteu-se 
em convênios, viagens frequentes, comunicações constantes e maior intimidade.

4. Por exemplo: AROZTEGUI, Ildefonso (Presidente Sociedade de Arquitetos do Uruguai) 
[Carta n.124/962] 01 jun. 1962, Montevidéu [para] MELLO, Eduardo Kneese. 1p. Arquivo 
IAB-DN; VARGAS, Marcelo (Presidente Sociedade de Arquitetos do Peru) [Carta] 01 
jun. 1962, Lima [para] MELLO, Eduardo Kneese. 1p. Arquivo IAB-DN. As duas cartas 
agradecem o convite para participação na II Mesa Pan-Americana de Arquitetos. O 
Uruguai informa sua intenção de participação e o Peru, apesar do interesse, considera 
que as contingências de tempo e verba impediriam a viagem de uma delegação do país.
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Foram iniciativas de menor porte que inauguraram as relações entre o IAB 
e as instituições mexicanas, como a solicitação de colaboração em publicações 
locais editadas pela Sociedade de Arquitetos Mexicanos (SAM) ou a concessão de 
título de sócio honorário a Américo Rodrigues Campello, sócio do IAB, durante 
sua passagem em viagem de estudos pelo México5. Em 1960, tais comunicações 
intensificaram-se com a recepção no IAB-SP de Luiz Gonzalez Aparício, presi-
dente da SAM, que integrava a comitiva do presidente mexicano Adolfo Lopez 
Mateus. Nessa visita, Ícaro de Castro Mello, Eduardo Kneese de Mello, Oscar 
Niemeyer e Rino Levi receberam o título de sócios honorários da agremiação 
mexicana e o IAB retribuiu com a titulação de Gonzalez6. Na ocasião, também 
foi assinado um Convênio de Cooperação e Intercâmbio Cultural e Técnico-In-
dustrial entre as duas entidades, posteriormente ratificado pelo Itamaraty. Com 
validade indeterminada, o acordo era dividido em três partes – cooperação cul-
tural, cooperação para o aprimoramento profissional e cooperação e assistência 
técnico-industrial – e pressupunha que as associações deveriam se posicionar 
como bloco único em suas participações em conferências, congressos, reuniões 
e assembleias internacionais – o que não parece ter efetivamente acontecido7.

No âmbito cultural, as duas entidades se comprometiam a trabalhar para 
uma melhor e maior colaboração cultural, fixando algumas providências a se-
rem imediatamente implementadas, como o envio de exemplares de publicações 
mensais, a troca de trabalhos premiados e a solicitação aos respectivos governos 
federais da criação de um intercâmbio de bolsas de estudo de pós-graduação. 
Além disso, acordava-se que, em concursos nacionais, um membro da instituição 
coirmã deveria ser convidado para compor o júri, que uma Bienal de Arquitetura 

5. IAB-DN. Relatório das Atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil no ano social de 1946. 
Rio de Janeiro, 1946. 8p. Arquivo IAB-DN; DA SOCIEDADE de Arquitetos Mexicanos. 
Boletim Mensal do IAB-SP, n. 41, jul. 1957, p. 2.

6. O ARQUITETO Oscar Niemeyer homenageado. Boletim Mensal do IAB-SP, n. 72, abr. 1960, 
p. 3; ROZA, Ary Garcia. Relatório das atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil no 
ano social de 1959-1961. Rio de Janeiro, 12. ago. 1961. 6p. Arquivo IAB-DN.

7. HOMENAGEM do IAB ao arquiteto mexicano Luiz Gonzalez Aparício. Boletim Mensal do 
IAB-SP, n. 70, fev. 1960, p. 6; IAB-DN. Circular n. 009/59-61. Rio de Janeiro, 18 fev. 1960. 
3p. Arquivo IAB-DN.
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Mexicano-Brasileira seria realizada e que antes dos Congressos Pan-Americanos 
as delegações brasileiras e mexicanas se reuniriam de modo a organizar a sua 
participação, incluindo a montagem da exposição de arquitetura8.

Do ponto de vista da cooperação para o aprimoramento profissional, ficava 
decidida a promoção de estudos conjuntos das legislações profissionais dos dois 
países, a realização de atividades similares para assegurar o direito do profis-
sional e a mobilização por mudanças no ensino de arquitetura visando uma 
padronização Brasil-México, dentre outras providências. Por fim, do ponto de 
vista técnico-industrial, optava-se pela padronização dos métodos de trabalho 
e notações técnicas, o estabelecimento de módulos e dimensões comuns, a uni-
ficação dos métodos para o planejamento regional e urbano e a manutenção de 
correspondência constante de pesquisas e estudos nesse campo9.

Tendo Vilanova Artigas como presidente, foi constituída uma Comissão Execu-
tiva brasileira para a efetivação do acordo, composta por Lygia Fernandes e Salomão 
Tandeta, do IAB-GB, Leo Ribeiro de Morais e Oswaldo Correa Gonçalves, do IAB-SP, 
um representante da Confederação Nacional das Indústrias, dois representantes do 
Ministério das Relações Exteriores (MRE) e três industriais convidados pelo IAB10. A 
partir da assinatura, desenrolaram-se ações tão diversas como a exposição itinerante 
“4000 Anos de Arquitetura Mexicana” por todos os departamentos estaduais do IAB, 
em 1960; a preparação de uma exposição de arquitetura brasileira, que seria exibida 
na Cidade do México; o parecer do IAB sobre a recém-formulada regulamentação 
da profissão de arquiteto no México e a concessão de títulos honorários11.

Para além de tais eventos pontuais que puderam ser elencados, não é possí-
vel precisar o alcance desse acordo nas respectivas movimentações arquitetônicas 
locais. Mas é importante considerar que esse estreitamento de laços pode tam-
bém ter sido fruto da intensa participação que as duas entidades estabeleceram 

8. IAB-DN. Circular n.009/59-61. Rio de Janeiro, 18 fev.1960. 3p. Arquivo IAB-DN.
9. Ibidem.
10. IAB-DN. Circular 010/59-61. Rio de Janeiro, 03 mai.1960. 2p. Arquivo IAB-DN.
11. APARÍCIO, Luis González (Presidente do Colégio Nacional de Arquitetos do México) [Car-

ta] 18 fev. 1960, México D.F. [para] ROZA, Ary Garcia. Arquivo IAB-DN; CONVÊNIO 
Mexicano-Brasileiro. Boletim Mensal do IAB-SP, n.73, mai.1960, p.3; IAB-DN. Circular 
010/59-61. Rio de Janeiro, 03 mai.1960. 2p. Arquivo IAB-DN.

2.1.11 (pag. anterior)
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nas atividades da União Internacional dos Arquitetos ao longo dos anos de 1960. 
De fato, eram as representações nacionais latino-americanas com maior força 
e voz nos órgãos diretores da entidade.

Em 1964, o relatório sobre a política internacional do IAB, elaborado pelo 
DINCAI, propunha dois eixos principais de atuação para a continuidade de 
uma política de aproximação com o MRE: o estabelecimento de novos con-
vênios, tal como o firmado com o México, de modo a impulsionar o prestígio 
do Instituto e da produção brasileira no exterior, e, como veremos no próximo 
capítulo, o recrutamento de novas seções latino-americanas pela UIA, visando 
aumentar o bloco que, eventualmente, poderia ser liderado pelo Brasil12. Assim, 
no ano seguinte, Eduardo Kneese de Mello, Américo Campello, Claudio Luiz 
Araújo, Ícaro de Castro Mello, Júlio Neves, Luiz Carlos Antony, Luiz Forte 
Netto, Mauricio Tuck Schneider, Newton Silveira Obino, Oswaldo Correia 
Gonçalves e Roger Zmekhol eram designados para estruturar uma comissão 
especial encarregada de efetivar a ampliação dos convênios culturais com 
agremiações latino-americanas13. 

Logo em seguida, um convênio com os arquitetos peruanos foi assinado, 
coroando um período de interlocuções constantes iniciadas com a eleição do 
arquiteto Fernando Belaúnde Terry para a presidência do Peru, em 1963. Nesse 
mesmo ano, o IAB enviou felicitações por sua eleição, acontecimento visto pelos 
arquitetos brasileiros como um reconhecimento do valor e capacidade do arqui-
teto na sociedade latino-americana. Mais do que isso, Eduardo Kneese de Mello, 
amigo pessoal do arquiteto eleito, foi enviado como representante do IAB para a 
sua posse com o intuito de comemorar os “laços de camaradagem”, reavivados 
continuamente, daí em diante, com provas de estima e mútua compreensão14. Se 
antes de tal evento não há registro de comunicações com as entidades peruanas 

12. DINCAI-IAB. Política Internacional do IAB. Rio de Janeiro, 06 mai.1964. Arquivo IAB-DN.
13. IAB-DN. Circular n.09/66-68. 01 set.1966. Arquivo IAB-DN.
14. RIBEIRO, Paulo Antunes [Carta Ofício 350/63] 22 jul. 1962, Rio de Janeiro [para] Presidente 

da Sociedade de Arquitetos do Peru, Lima. 1p. Arquivo IAB-DN; RIBEIRO, Paulo An-
tunes [Carta S.G.436/63-65], 21 mai.1965, Rio de Janeiro [para] ELEJALDE-CHOPITEA, 
César (Embaixador Chefe da Missão Diplomática da República do Peru no Brasil). 2p. 
Arquivo IAB-DN.



217

para além do Congresso Pan-Americano de 1947, a partir de então se estabeleceu 
um diálogo intenso por cartas, tendo como objetivo principal a assinatura de um 
convênio similar ao firmado anteriormente com os mexicanos.

Em 1965, Ícaro de Castro Mello, Paulo Antunes Ribeiro e Eduardo Kneese 
de Mello viajaram à cidade de Lima a convite do governo peruano. Na recepção, 
encabeçada por Terry – que recebeu o título de sócio honorário do IAB, assim como 
Luiz Miró Quesada, Carlos Morales Macchiavelo e Marcelo Elejalde, membros do 
Colégio de Arquitetos do Peru –, Ícaro de Castro Mello foi condecorado com a Ordem 
Del Sol, simbolizando a homenagem peruana a todos os arquitetos brasileiros15. No 
mesmo ano, o arquiteto peruano Eduardo Orego Villacorta foi incumbido de viajar a 
países latino-americanos, com o especial encargo de estreitar os vínculos fraternais, e 
solicitou a oportunidade de dialogar com o IAB, objetivando receber do “país-irmão” 
o relato da experiência de organizações similares, compreender os movimentos da 
arquitetura brasileira e informar a respeito da produção atual peruana16. 

Em 1966, por iniciativa da Sociedade Cultural Brasil-Peru, da qual era pre-
sidente o arquiteto Ícaro de Castro Mello e vice-presidente o arquiteto Eduardo 
Kneese de Mello, foi organizada uma nova visita de arquitetos brasileiros ao país 
vizinho. Vista como uma viagem de caráter cultural, o encontro também tinha 
como propósito viabilizar a participação dos arquitetos peruanos no Encontro 
de Arquitetos Planejadores, que o IAB realizaria em Curitiba, e, sobretudo, a 
assinatura de um convênio técnico-cultural, firmado por Eduardo Kneese de 
Mello, Luís Forte Netto, Carlos Morales Macchiavello e Eduardo Yrigoyen Astete17.

Nesse momento, com termos mais simplificados do que os que compunham o 
Convênio Brasil-México, esse novo documento serviria como padrão para futuros 

15. MELLO, Ícaro de Castro. Relatório da Diretoria do IAB na Gestão de 09 ago. 1963 a 26 jan. 
1966. 1966. 9p. Arquivo IAB-DN.

16. MACHIAVELO, Carlos Morales [Carta] 05 abr. 1966, Lima [para] IAB-DN. Arquivo IAB-DN. 
17. IAB-DN. Boletim Informativo n.11. 03 mar.1966. 18p. Arquivo IAB-DN; PENTEADO, 

Fabio [Carta S.G.055/66-68] 01 abr. 1966, Rio de Janeiro [para] BELAÚNDE TERRY, 
Fernando (Presidente do Peru), Lima. 2p. Arquivo IAB-DN; PENTEADO, Fabio [Carta 
S.G.056/66-68] 01 abr. 1966, Rio de Janeiro [para] Colégio de Arquitetos do Peru, Lima. 2p. 
Arquivo IAB-DN; IAB-DN. Boletim Informativo n. 13. 03 mai. 1966. 6p. Arquivo IAB-DN.
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acordos similares18. Com o desejo compartilhado de defesa e difusão da cultura co-
mum aos dois países, as instituições acordavam manter permanente contato, trocar ex-
periências e divulgar a obra de seus profissionais. Tratava-se de debater periodicamente 
os problemas da profissão – tendo em vista aspectos dos respectivos desenvolvimentos 
nacionais –, de viabilizar o intercâmbio de professores, conferencistas e publicações 
e de estudar proposições conjuntas em defesa de interesses comuns em organismos 
internacionais, como a Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos e a 
União Internacional de Arquitetos, que serão apresentadas no decorrer da tese.

Nos anos seguintes, assim como acontecera após o acordo assinado com os 
arquitetos mexicanos, diversas iniciativas de contato foram travadas entre as duas 
entidades. Ainda em 1966, o CAP enviou uma ampla documentação sobre sua 
organização institucional (estatutos, tabelas de honorários, regulamento da Bienal, 
regimento interno das comissões, normas profissionais do arquiteto e regulamento 
de concursos, além de exemplares de sua revista Arquitectura). No mesmo ano, 
o colégio peruano foi convidado a participar do VI Congresso Brasileiro de Ar-
quitetos e, com o desejo de editar um catálogo semelhante, demonstra interesse 
pelo Catálogo Brasileiro da Construção, propondo uma visita oficial de Alfredo 
Paesani, representante da publicação, ao Peru para prestar assessoria dentro dos 
termos do convênio19. Além disso, em eventos como a Exposição Internacional de 
Arquitetura de São Paulo e a Bienal de Arquitetura Peruana, as entidades se fariam 
representar após convites oficiais de envio de delegação e composição de júri20.

18. MELLO, Eduardo Kneese; NETTO, Luiz Forte; MACCHIAVELO, Carlos Morales; ASTE-
TE, Eduardo Irigoyen. Convênio entre o Instituto de Arquitetos do Brasil e o Colégio de 
Arquitetos do Peru. Lima, 06 abr. 1966. 1p. Arquivo IAB-DN.

19. MACCHIAVELO, Carlos Morales (Presidente do Colégio de Arquitetos do Peru) [Carta 
CAP-JD-Oficio-n-277-66], 06 dez. 1966, Lima [para] IAB-DN. 1p. Arquivo IAB-DN; 
NEVES, Julio José Franco (Presidente do IAB-SP) [Carta OF.1325/PR/66.67] 23 jan. 1967, 
São Paulo [para] MACCHIAVELO, Carlos Morales, Lima. 1p. Arquivo IAB-SP; MAC-
CHIAVELO, Carlos Morales [Carta CAP-S-N-092-67] 31 mar. 1967, Lima [para] NEVES, 
Julio José Franco (Presidente IAB-SP), São Paulo. 1p. Arquivo IAB-SP.

20. RODA, Hilde Scheuch (Colégio de Arquitetos do Peru) [Carta CAP-S-Oficio-256-69] 19 set. 
1969, Lima [para] MELLO, Eduardo Kneese; PENTEADO, Fabio. 1p. Arquivo. Arquivo 
IAB-DN; RODA, Hilde Scheuch [Carta CAP-JD-Oficio-257-69] 02 out. 1969, Lima [para] 
MELLO, Eduardo Kneese. 1p. Arquivo IAB-DN.
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Em 1968, Eduardo Kneese de Mello, delegado brasileiro no 12o Congresso 
Pan-Americano de Bogotá, estendeu sua viagem a diversos países da América do 
Sul com a finalidade de realizar conferências, mas aproveitou a oportunidade para 
acordar novos convênios culturais com a Colômbia e com a Venezuela, nos moldes 
do assinado com o Peru. Justificava tal iniciativa pela necessidade de continuar, 
em suas palavras, a tradição e interesse do IAB em relacionar-se internacional-
mente, sobretudo por meio da cultura, com os povos irmãos do mundo21. No 
momento de sua volta, agradecia, em nome do IAB, a atenção dispensada pelos 
institutos e embaixadas durante sua passagem e manifestava sua satisfação pela 
assinatura do acordo e de amizade entre as entidades22. Com formato idêntico, 
a partir de interlocuções iniciadas em 1966 por Claudio Luiz Araújo e Newton 
Silveira Obino, firmava-se, em 1969, um acordo entre o IAB e a Sociedade de 
Arquitetos do Uruguai, novamente encabeçado por Kneese de Mello23.

Essa troca de informações demonstra que, ao longo do segundo terço do 
século XX, foi se estabelecendo, entre os diversos países, uma interlocução e co-

21. MELLO, Eduardo Kneese de; BALDÓ, Carlos Guinand. Acuerdo entre el Instituto de Arqui-
tectos do Brasil y el Colegio de Arquitectos de Venezuela. Caracas, 15 jul. 1968. 2p. Arquivo 
IAB-DN; MELLO, Eduardo Kneese de; PENTEADO, Fabio [Carta] 10 set. 1968, São Paulo 
[para] BALDÓ, Carlos Guinand (Presidente do Colégio de Arquitetos da Venezuela), 
Caracas. 1p. Arquivo IAB-DN; MELLO, Eduardo Kneese de; PENTEADO, Fabio. Ata 
da Reunião da Diretoria do Conselho Superior do IAB. 06 ago. 1968. Arquivo IAB-DN; 
KNEESE em Bogotá. Jornal do IAB, ano 1, n. 1, out. 1968, p.11.

22. MELLO, Eduardo Knesse; PENTEADO, Fabio [Carta SG/291/68.70] 10 set. 1968, São Paulo 
[para] VILLEGAS, Luis Alberto (Presidente da Sociedade Colombiana de Arquitetos). 1p. 
Arquivo IAB-SP; MELLO, Eduardo Knesse; PENTEADO, Fabio [Carta SG/289/68.70] 10 
set. 1968, São Paulo [para] AGUDELO, H. Gomez (Presidente da Sociedade Colombiana 
de Arquitetos de Medelin). 1p. Arquivo IAB-SP; MELLO, Eduardo Knesse; PENTEA-
DO, Fabio [Carta SG/288/68.70] 10 set.1968, São Paulo [para] RIPOLI, Ricardo Gonza-
les (Presidente da Sociedade Colombiana de Arquitetos de Barranquilla). 1p. Arquivo 
IAB-SP. Diversas outras correspondências foram enviadas no mesmo dia para as demais 
entidades colombianas de representação que haviam recepcionado Kneese durante sua 
passagem pelo país.

23. MELLO, Eduardo Kneese; TRÍAS, Julio Abella. Acuerdo entre el Instituto de Arquitetos do 
Brasil y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Bueno Aires, 26 out. 1969. 2p. Arquivo 
IAB-SP. Assinado durante o 10o Congresso da UIA.
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operação constante e direta entre agremiações latino-americanas em busca do 
intercâmbio de experiências e da construção de princípios, estratégias e ferramentas 
de formação e atuação comuns aos arquitetos. Nesse processo, tais associações 
parecem ter reconhecido a similaridade de suas condições, a possibilidade de um 
enfrentamento comum de seus problemas e a validade de uma proposição alinhada. 
Assim, o material encontrado acena para a possibilidade de que a semelhança no 
modo de organização e atuação profissional em muitos desses países, como trata-
remos no item seguinte, possa ser fruto de um diálogo institucional efetivamente 
estabelecido, e não de mera coincidência entre processos nacionais desconectados.

2.2. A construção de um sistema profissional no continente

Apesar da diversificação econômica e dos processos de independência política 
vividos em quase toda a América Latina ao longo do século XIX, não ocorreram 
grandes mudanças na geografia urbana nem no perfil colonial da maior parte das 
cidades da região até a segunda metade do século XIX. A partir de então, a supe-
ração de certo estancamento demográfico, com a acentuação das migrações do 
campo e imigrações estrangeiras, a aceleração da urbanização e o processo inicial 
de industrialização fizeram com que, já nas primeiras décadas do novo século, as 
antigas capitais e as cidades emergentes da parte centro e sul do continente logo 
alcançassem magnitudes capazes de rivalizar com metrópoles europeias e estadu-
nidenses. As inúmeras deficiências ‒ de serviços e infraestruturas, de salubridade, 
de habitação – vividas pelas cidades nessas jovens nações dirigidas por oligarquias 
rurais muito vulneráveis na ordem imperialista internacional viriam a ser enfren-
tadas em três grandes frentes de modernização à europeia: reformas sanitárias, 
propostas de renovação urbana e iniciativas de expansão residencial. Com a apro-
ximação dos primeiros centenários de independência, a remodelação dos centros 
de poder político, especialmente das capitais, parecia ligar-se à necessidade de 
forjar uma identidade nacional, como se fosse possível representá-la fisicamente24.

24. GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras (Org.). Urbanismo na América do Sul: circulação 
de ideias e constituição do campo, 1920-1960. Salvador: UFBA, 2009; ALMANDOZ, Ar-
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Esse movimento foi certamente fundamental para a construção, difusão e 
afirmação da profissão de arquiteto em boa parte do continente, senão por seu 
envolvimento direto com as tarefas de urbanização, ainda prioritariamente a cargo 
de engenheiros, certamente pela expansão de encomendas a elas relacionadas, como 
o projeto de grandes edifícios públicos e privados, a construção de monumentos, 
a ornamentação de fachadas, etc. De fato, se a partir de 1850 formaram-se os pri-
meiros engenheiros civis na América Latina, eles ainda constituíam um grupo 
profissional muito reduzido ao final do século, mesmo que sua presença social 
tenha sido ampliada gradualmente. Embora algumas escolas já oferecessem a 
especialização de arquiteto, os profissionais com tal qualificação eram ainda mais 
escassos, inclusive se somados aos imigrantes ou aos que haviam se formado fora da 
América Latina. Por conseguinte, no início do século XX, a arquitetura enquanto 
prática profissional autônoma era praticamente desconhecida na região 25.

Vejamos alguns exemplos. No Chile, durante a segunda metade do século XIX, 
foram criadas as duas primeiras escolas de arquitetura do país: em 1849, na Universi-
dade do Chile, que formou os primeiros engenheiros-arquitetos locais e que formali-
zou, em 1908, um curso de longa duração vinculado à Faculdade de Ciências Físicas 
e Matemática; e em 1894, na Universidade Católica, que adotou uma diretriz de belas 
artes. Desde então, os primeiros profissionais formados localmente empreenderam 

turo. Modernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis 
masificadas. Santiago de Chile: Colección Estudios Urbanos UC, 2013.

25. ARANGO CARDINAL, Silvia. Ciudad y arquitectura: seis generaciones que construyeron 
la América Latina moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 2013. p. 55, p.155. Os 
termos “arquiteto” e “profissional” nem sempre foram sinônimos. Ainda que a palavra 
“arquiteto” tenha entrado em uso já na antiguidade, passado por desuso na Idade Média, 
e sido retomada na Itália do século XV, as profissões são uma invenção da Inglaterra do 
século XVIII, quando foram associadas a uma vocação transmitida pelo ensino específico, 
superior, mais próxima ao trabalho intelectual do que do manual. Desenvolvimentos 
subsequentes do século XIX ‒ capitalismo, urbanização e industrialização – foram centrais 
para impulsionar a profissão de arquiteto tal como foi difundida na primeira metade do 
século XX. Na América colonial e do século XIX, “arquiteto” era um termo mais elástico, 
designando múltiplos atores envolvidos na construção da obra. Ver: KOSTOF, Spiro. The 
Architect: Chapters in the History of the Profession. Berkeley, Los Angeles, Londres: Uni-
versity of California Press, 1977; WOODS, Mary. From Craft to Profession: The Practice of 
Architecture in Nineteenth-century America. London: University of California Press, 1999.
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um embate pela definição de suas competências frente aos que exerciam o ofício sem 
habilitação acadêmica ou que eram formados em áreas afins. Em 1907, foi fundada a 
Sociedade Central de Arquitetos do Chile e, em 1913, sua Revista de Arquitectura. Em 
1923, com o alargamento do meio profissional, institutos diversos de representação se 
fundiram em uma única agremiação, a Associação de Arquitetos do Chile, que seria 
extinta com a criação, por lei, do Colégio de Arquitetos (CA) em 194226.

Na Argentina, em 1878, um novo plano de estudos para a carreira de enge-
nheiro civil na Faculdade de Ciências Exatas, Físicas e Naturais da Universidade 
de Buenos Aires incluiu algumas novas atribuições; entre elas, a arquitetura. Em 
1901, a criação da Escola de Arquitetura foi o passo decisivo para a construção de 
uma formação profissional especializada. Com dez membros, em 1886, havia sido 
fundada a Sociedade Central de Arquitetos (SCA), que teve um funcionamento 
efêmero até sua refundação naquele mesmo ano de 1901, exercendo a partir daí 
uma função fundamental de aglutinação e identificação profissional. As publicações 
Arquitectura (1904), um suplemento da Revista Técnica, e a Revista de Arquitectura 
(1917) tiveram, como órgãos oficiais da SCA, um papel importante por seu tom 
decididamente combativo e de clara defesa dos direitos e atribuições da profissão27.

No Uruguai, em março de 1888, a Faculdade de Matemática e Áreas Anexas 
da Universidade da República abriu suas portas em Montevidéu, passando a formar 
os primeiros engenheiros, agrimensores e arquitetos nacionais. Dois anos mais 

26. AGUIRRE GONZÁLEZ, Max. La arquitectura moderna en Chile. El cambio de la arqui-
tectura en la primera mitad del siglo XX. El rol de la organización de los arquitectos 
(1907-1942) y el papel de las revistas de arquitectura (1913-1941). Tese de Doutorado. 
Madri: UPM, 2004; BASAEZ YAU, Patricio (Org.). Ciento cincuenta años de enseñan-
za de la arquitectura en la universidad de Chile (1849-1999). Santiago: Universidad 
de Chile, 1999. Ver também: ELIASH, Humberto; MORENO, Manuel. Arquitectura 
y modernidad en Chile, 1925-1965. Una realidad múltiple. Santiago: Pontificia Uni-
versidad Católica, 1989; FUENTES HERNÁNDEZ, Pablo Ramón. El desarrollo de 
la arquitectura moderna en Chile. Apropiación, debate y producción arquitectónica, 
1929-1970. Tese de Doutorado. Madrid: ETSA-UPM, 2008.

27. CIRVINI, Silvia Augusta. Nosotros los arquitectos: campo disciplinar y profesión en la Argenti-
na moderna. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, Conicet, Zeta, 2004; LIERNUR, 
Jorge Francisco et al. Diccionario de arquitectura en la Argentina: estilos, obras, biografías, 
instituciones, ciudades. Buenos Aires: Diario de Arquitectura de Clarín, 2004. p. 61-69.
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tarde, foi admitido o primeiro aluno e o primeiro professor de estudos de arqui-
tetura, Julián Masquelez, que trazia consigo o método da Escola de Belas Artes 
de Paris. Em 1892, o ingresso de Joseph Carré na instituição marcou o início de 
uma etapa de consolidação do ensino de arquitetura e, em paralelo, das diretrizes 
ecléticas. A transformação acelerada do cenário urbano e as intervenções de José 
Battle na capital, ao longo de sua segunda presidência do país, impulsionaram a 
profissão localmente e lhe deram um protagonismo que, em meio a fortes tensões 
com outros grupos profissionais, desencadeou a constituição da Sociedade de 
Arquitetos (SAU) e a publicação da revista Arquitectura, em 1914, além da criação 
da Faculdade de Arquitetura como instituição independente, em 191528.

Em Cuba, a Escola de Engenheiros, Eletricistas e Arquitetos da Universidade de 
Havana foi fundada em 1900, também seguindo o modelo das belas artes. Nos anos 
seguintes, diversas entidades gremiais foram fundadas, como a Sociedade de Enge-
nheiros e Arquitetos (1907), a Sociedade Cubana de Engenheiros, com uma seção de 
arquitetura (1908), e a Sociedade de Graduados na Escola de Engenheiros, Eletricistas 
e Arquitetos (1909); mas somente com a criação do Colégio de Arquitetos de Havana, 
em 1916, surge uma entidade exclusiva de representação. No ano seguinte, foi lançada 
a revista Arquitectura, sua publicação oficial. Em 1933, com a regulamentação da 
profissão no país, foi fundado o Colégio Nacional de Arquitetos de Cuba (CNAC)29. 

Com a restauração da República Mexicana em 1867, a Lei Orgânica de Ins-
trução Pública empreendeu a reforma que separou as disciplinas da arquitetura 
e da engenharia, que até então caminhavam juntas na Academia de San Carlos. 
No mesmo ano, criou-se a Escola Nacional de Belas Artes, com a carreira de 
arquiteto. Contudo, somente em 1905 o alargamento do campo e uma mobili-
zação profissional suficiente motivaram a criação da Sociedade de Arquitetos 

28. CESIO, Laura et al. (Org.). 100 años Facultad de Arquitectura. Montevidéu: Universidad de 
La Republica de Uruguay, 2015; GONZÁLEZ, Nery. Los 100 años de la Revista Arquitec-
tura, órgano oficial de la Sociedade de Arquitectos del Uruguay. Ingenieros y arquitectos: 
caminos paralelos y rupturas previsibles. Arquitectura, Montevidéu, n. 270, p.22–28, 2014.

29. QUADRA, Manuel (Org.). La arquitectura de la revolución cubana. Kassel: Kassel University 
Press, 2018. Pouco está sistematizado historiograficamente sobre o processo de represen-
tação dos arquitetos cubanos. Ao que parece, hoje, o CNAC, já extinto, foi substituído 
pela União Nacional de Arquitetos e Engenheiros da Construção de CUBA (UNAICC).
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Mexicanos (SAM), formalizada legalmente em 1919. Anos depois, em 1923, a 
entidade criou seu próprio órgão de difusão, a revista El Arquitecto30. Quanto ao 
Brasil, como já vimos no capítulo anterior, as primeiras entidades de associação 
profissional com maior fôlego – a Sociedade Central de Arquitetos (SCA) e o 
Instituto Brasileiro de Arquitetos (IBA) – surgiram em 1921. 

É interessante perceber, a partir dessa breve listagem, a simultaneidade de 
processos nacionais nos quais escolas, revistas e instituições de representação 
profissional passaram a compor uma tríade de embate pela definição da especifi-
cidade da arquitetura como disciplina, pela ampliação do meio profissional e pelo 
seu reconhecimento social na América Latina a partir do início do século XX. 
Em outros países da região, a introdução da agremiação profissional seria mais 
tardia: 1934, na Colômbia; 1937, no Peru; 1938, em Porto Rico e 1945, na Venezuela. 

Esses foram os principais interlocutores regionais do IAB e aqueles que de 
fato lideraram as primeiras iniciativas de criação de uma rede pan-americana de 
arquitetos e associações profissionais. Evidentemente, outras entidades viriam 
a se juntar e mesmo a assumir papeis de protagonismo ao longo das décadas, 
sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial. Foi o caso do Instituto Ameri-
cano de Arquitetos, AIA, fundado em 1857 e que, nas primeiras quatro décadas 
do século XX, ainda mantinha um ritmo lento de associação, grandes resquícios 
de sua estrutura hierárquica e certa imagem de clube exclusivo, sendo o ingresso 
de seus membros dependentes de aceite31. Não obstante a sua longa história de 
atuação no meio arquitetônico norte-americano e mesmo em âmbito global no 
pós-guerra, o AIA não se constituiu em um parceiro regular nesse campo de 
articulação do IAB, que parece ter privilegiado instituições com as quais com-
partilhava desafios e modelos de organização. 

30. ORTIZ MACEDO, Luis. La enseñanza de la arquitectura y la profesión del arquitecto de 
1521 a 1921. Tese de Doutorado. México: FA-UNAM, 1997; CEJUDO CRESPO, Carlos 
Darío. El aprendizaje del oficio del arquitecto en la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM. Tese de Doutorado. México: FA-UNAM, 2010.

31. SAYLOR, Henry H. The A.I.A’s First Hundred Years. Washington: American Institute of 
Architects, 1957. Sobre a AIA, ver também: HOUGHTON, Melissa. Architects in Historic 
Preservation: The Formal Role of the AIA, 1890-1990. Washington: American Institute 
of Architects, 1990.
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2.3. Pan-americanismo como causa arquitetônica: os primeiros congressos

Idealizados pela comissão diretora da Sociedade de Arquitetos do Uruguai em 
1916, os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos foram os primeiros momentos 
institucionais de encontro entre os profissionais do continente. Uma iniciativa 
de “solidariedade gremial” – sem dúvida imbuída do espírito de integração con-
tinental amplamente discutido desde as últimas décadas do século XIX, como 
bem resgatou Fernando Atique – que pretendeu aproximar “técnica, espiritual 
e artisticamente” os arquitetos americanos e dar suporte ao intercâmbio de suas 
ideias e experiências32. Tratava-se de discutir, unificar e fortalecer o ensino e a 
profissão, “injustamente desconhecida em grande parte da América”, adotando 
como modelo a recente e bem-sucedida experiência uruguaia33.

Fundado no mesmo ano, o Comitê Permanente dos Congressos Pan-Ameri-
canos de Arquitetos, instalado em Montevidéu sob a direção de Horacio Acosta y 
Lara, primeiro presidente da SAU e primeiro diretor da recém-criada Faculdade 
de Arquitetura, tinha como finalidade organizar esses encontros e secretariar 
assuntos administrativos. No entanto, foi somente em 1919, após o término do 
conflito mundial, que os preparativos para o Primeiro Congresso se intensifi-
caram. Nesse contexto ocorreu a formação de um Comitê Executivo composto 
por Acosta y Lara, Jacobo Vazquez Varela (o novo presidente da SAU), Fernando 
Capurro, Raúl Lerena Acevedo, Leopoldo Carlos Agorio e Carlos Pérez Mon-
tero – todos uruguaios e muitos deles parte das primeiras turmas de arquitetos 
formados localmente34. Sobre os intuitos de tal encontro, declarariam:

As nações da América vivem isoladas umas das outras; se ignoram nos seus múl-
tiplos avanços, nas manifestações de sua arte e de sua cultura intelectual, em suas 
aspirações e características individuais, devido à falta de comunicações, de inter-
câmbio, de relações frequentes e, tudo o que contribua para esta aproximação, para 

32. ATIQUE, Fernando. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: a sociedade urbana do Brasil e a recepção 
do mundo norte-americano (1876-1945). Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2007, p.19-47.

33. COMITE EJECUTIVO. Primer Congreso Pan-Americano de Arquitectos. Montevidéu: 
Renacimiento, 1920.

34. Ibidem.
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revelar as palpitações da vida de seus povos, os esforços que realizam em prol de seu 
melhoramento social e econômico, de suas riquezas e conquistas, beneficia a todos 
por igual e estreita vínculos, cria laços solidários e tende a transformar os países da 
América em uma confederação de povos aos quais emana uma mesma origem, um 
esforço idêntico nas ações do passado e anseios análogos por melhorias nos dias de 
um futuro próximo.35

Se, desde 1914, esse grupo de uruguaios já buscava o contato com embaixadas, 
arquitetos, agremiações e instituições de ensino de toda a América, solicitando 
o envio de informações de referência sobre a formação, a organização e a regu-
lamentação profissional local, as correspondências intensificaram-se às vésperas 
do Primeiro Congresso, afinal realizado em Montevidéu de 1º a 7 de março de 
1920, na sala de atos públicos da Universidade da República, com sessão inaugural 
conduzida pelo presidente do Uruguai, Baltasar Brum. 

No Brasil, instituições convidadas, como as Escolas Politécnicas de São 
Paulo e da Bahia, o Instituto Politécnico Brasileiro, a Escola Nacional de Belas 
Artes do Rio de Janeiro e as Escolas de Engenharia de Porto Alegre e de Recife, 
manifestaram seu interesse pelo evento, apesar de anunciarem a improbabili-
dade de sua participação por motivos financeiros36. Foram também contatados 
profissionais como o engenheiro civil Francisco Saturnino de Brito, responsável 
por alguns dos mais notáveis planos de saneamento e urbanização no país 
desde o final do século XIX, tornando-se o primeiro brasileiro formalmente 
associado aos Congressos Pan-Americanos, e o arquiteto espanhol radicado 
no Brasil Adolfo Morales de Los Rios que, desde 1916, era um dos dois sócios 
correspondentes da SAU – ao lado de Alejandro Christophersen, de Buenos 
Aires –, e que assumiria o posto de delegado local do Congresso. No entanto, 
alegando motivos de saúde e excesso de trabalho, nenhum dos dois profissio-
nais viria a participar do evento37. Adolfo Morales de Los Rios e Saturnino 

35. 1er CONGRESSO Pan-Americano de Arquitectos. Arquitectura, Montevidéu, p. 73–88, 
out. 1920. (Tradução nossa).

36. São diversas cartas enviadas entre 1915 e 1919, todas arquivadas no acervo da FPAA.
37. LOS RIOS, Adolfo Morales de [Carta] 18 out. 1919, Rio de Janeiro [para] ACOSTA Y 

LARA, Horacio (Presidente do I CPA), Montevidéu. 3p. Arquivo FPAA; LOS RIOS, 
Adolfo Morales de [Carta] 28 fev. 1920, Recife [para] ACOSTA Y LARA, Horacio, 
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de Brito assim reportavam, respectivamente, a Horacio Acosta y Lara suas 
circunstâncias de trabalho:

 
Este país atravessa um momento de grande atividade de trabalhos de engenharia e de ar-
quitetura, como antes nunca se conheceu. Devido a isto e à circunstância de que eu tenho 
alguma reputação nestas especialidades, não só estou sobrecarregado de trabalhos, como 
me ausento por meses da capital pois tenho estradas, ferrovias e outros trabalhos em exe-
cução pelo interior do país. Enfim, as vésperas do Centenário da Independência ainda me 
ocupam, e para além de tudo isso, ainda existem os trabalhos históricos e geográficos.38 
Muito ocupado com a organização dos planos de expansão e de saneamento de várias 
cidades do Estado do Rio Grande do Sul, não será possível apresentar nenhum trabalho 
sobre alguns temas que estão compreendidos no programa do Congresso e pedem ser 
tratados ou elucidados pelo engenheiro civil ou sanitário, e não exclusivamente pelo 
arquiteto. Exemplos: transformação das cidades, materiais de construção, casas baratas 
(e salubres). O “urbanismo” ainda não constitui uma arte reservada a especialistas.39

Na verdade, assim como Bolívia, Colômbia, Equador e Paraguai, o Brasil enviou 
um único delegado oficial, representante do governo federal: o engenheiro civil 
Domingos José da Silva Cunha, que, nos anos seguintes, desempenhou aqui um 
papel importante nas movimentações pela regulamentação profissional da enge-
nharia e da arquitetura40. Cuba, com três delegados, e Estados Unidos, com dois, 
tampouco foram amplamente representados se comparados com as comitivas do 
Chile, da Argentina e do Uruguai, com 14, 25 e 33 delegados, respectivamente41.

Montevidéu. 4p. Arquivo FPAA; BRITO, Francisco Saturnino de [Carta] 22 jan. 1920, 
Campos [para] ACOSTA Y LARA, Horacio, Montevidéu. 2p. Arquivo FPAA.

38. LOS RIOS, Adolfo Morales de [Carta] 18 out. 1919, Rio de Janeiro [para] ACOSTA Y 
LARA, Horacio (Presidente do I CPA), Montevidéu. 3p. Arquivo FPAA.

39. BRITO, Francisco Saturnino de [Carta] 22 jan. 1920, Campos [para] ACOSTA Y LARA, 
Horacio (Presidente do I CPA), Montevidéu. 2p. Arquivo FPAA.

40. Nos anais o registro está como “Dozigo José da Silva Cunha”. É provável que se trate de 
Domingos José da Silva Cunha, que nos anos seguintes se torna membro do Sindicato Na-
cional dos Engenheiros e da Associação Brasileira de Engenheiros, da comissão designada 
pelo governo federal para elaboração da versão final do projeto de lei de regulamentação 
profissional aprovado em 1933 e conselheiro da primeira composição do CONFEA.

41. COMITE EJECUTIVO. Primer Congreso Pan-Americano de Arquitectos. Montevidéu: 
Renacimiento, 1920.
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Ainda que entre os cerca de 80 participantes constassem alguns arquitetos 
de grande destaque em seus respectivos meios profissionais, como o colombia-
no Alberto Manrique Martín (1890-1968) ou o boliviano Emilio Villanueva 
(1882-1970), a maioria dos participantes pertencia à geração que, somente dali a 
uma década, se tornaria a mais produtiva da região. Tal geração ocuparia um lugar 
intermediário na polarização entre um velho grupo eclético e aqueles alinhados 
à vanguarda modernista, produzindo obras que experimentavam simultanea-
mente diversas alternativas estilísticas – entre o hispânico, o colonial, o indígena 
e mesmo ensaios modernos –, normalmente em busca de um estilo nacional42.

É muito provável que os Congressos do Comitê Permanente Internacional 
de Arquitetos, realizados na Europa desde 1864 – sobre os quais os arquitetos 
latino-americanos tinham notícias e dos quais participavam eventualmente –, 
tenham sido tomados como referência para a elaboração do modelo de organi-
zação dos Congressos Pan-Americanos, seguido até a sua nona edição43. De todo 
modo, tratava-se de um formato usualmente adotado nos encontros técnicos 
e científicos desde o século XIX: um amplo temário, para o qual os delegados 
apresentavam teses que compunham as diversas mesas e sobre as quais eram 
deliberadas as resoluções44. Ao mesmo tempo, uma Exposição Pan-Americana de 
Arquitetura apresentava projetos de escopos variados: edifícios e monumentos, 
públicos e privados, decoração, esculturas, detalhes e motivos ornamentais e 
trabalhos sobre a história da arquitetura na América.

O programa do primeiro encontro é um bom exemplo da multiplicidade de 
assuntos abordados: a transformação, alargamento e embelezamento das cidades de 
tipo predominante na América; os meios de estimular nelas a construção civil; os 
materiais de construção próprios de cada país; as “casas baratas” urbanas e rurais; a 

42. ARANGO CARDINAL, Silvia. Ciudad y arquitectura: seis generaciones que construyeron 
la América Latina moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 2013, p.178-179.

43. Esses eventos europeus, pretensamente mundiais, foram noticiados já nos primeiros 
números da revista Arquitectura, da Sociedade de Arquitetos do Uruguai. Eles serão 
abordados no capítulo seguinte.

44. CERASOLI, Josianne Francia. O Lugar da América: por uma expressão arquitetônica 
moderna, panamericana e universal nos anos 1920. Anais do XXI Encontro Estadual 
de História (ANPUH-SP), 2012, p. 3-7.
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regulamentação do exercício profissional; a responsabilidade do arquiteto; a especia-
lização de sua formação; a criação de um centro pan-americano de aperfeiçoamento 
profissional e o aprimoramento da cultura artística do público45.

Assim, se não há dúvida de que grande parte do evento orientou-se pelo 
debate dos meios de fortalecimento da profissão no continente, esta não foi a sua 
única pauta. Ao seu lado estava o pensamento sobre a cidade, muito marcado 
ainda pelas preocupações higienistas e estéticas do século XIX; a questão das 
habitações econômicas, em sua versão unifamiliar suburbana e coletiva nas áreas 
centrais, discutida a partir de sua relação com a “saúde física e moral do povo”; 
e, por fim, a complementação da formação do arquiteto americano a partir de 
um estudo mais aprofundado de sua história46.

Mais do que isso, como bem notou Atique, é evidente a tentativa de esta-
belecer um diálogo com os poderes centrais de cada país, responsáveis por ofi-
cializar as conclusões do evento e por garantir sua implementação, diretamente 
ou com auxílio da negociação mediada pelas instituições nacionais. Logo, para 
além do debate disciplinar, tratava-se de formular resoluções concretas e apli-
cadas: planos reguladores, cursos livres ou especializados de urbanismo, ligas 
municipais e pan-americanas interessadas na questão urbana, bancos nacionais 
para a construção de casas econômicas, etc47.

Domingos José da Silva Cunha, representante brasileiro no evento, não 
apresentou tese alguma, nem se inscreveu nas comissões organizadas para dis-
cussão dos nove temas do Congresso. Tampouco temos registro de contato do 
meio profissional brasileiro com suas resoluções oficiais, mas é muito provável 
que as considerações do evento tenham, de algum modo, chegado ao Brasil, uma 
vez que foram amplamente divulgadas pela revista Arquitectura, publicação 
oficial da SAU distribuída internacionalmente48. Em sua apreciação, a revista, 

45. COMITE EJECUTIVO. Primer Congreso Pan-Americano de Arquitectos. Montevidéu: 
Renacimiento, 1920.

46. Ibidem.
47. Ibidem.
48. Os números da revista Arquitectura, editada pela Sociedade de Arquitetos do Uruguai, 

que mencionam o Primeiro Congresso Pan-Americano de Arquitetos são: 33 (vol. V, 
jul./ago. 1919); 34-35 (vol. V, set./dez. 1919); 37 (vol. VI, out. 1920); 39 (vol. VI, dez. 1920) 
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ao avaliar que o Congresso havia se pautado por uma solidariedade gremial no 
que ela tinha “de força positiva e realizadora”, concluía que

 
[...] a partir das deliberações surgiram principalmente lições de ordem moral, e que 
múltiplos problemas sociais de atualidade palpitante e de ordem material impuseram 
a esse profissional sua entusiástica contribuição à atividade coletiva, que nesses mo-
mentos de inquietude e rápida transformação, busca o aperfeiçoamento das condições 
de vida, também no aperfeiçoamento das cidades, dentro de cujos limites grande parte 
da sociedade se movimenta e se agita entre o choque de forças complexas que impelem 
à solução imediata de problemas construtivos fundamentais e diversos.49

Para além das discussões de tese, o Congresso cumpriu o que talvez fosse seu prin-
cipal propósito: o de aproximação pessoal dos profissionais e ampliação de seus 
canais institucionais de interlocução. Foi um dos primeiros passos de construção 
de uma rede – conectando especialistas de várias cidades do continente – e um 
estímulo importante para a formação ou reorganização das sociedades nacionais 
de arquitetos, inclusive no Brasil50. 

Como vimos, já no ano seguinte, em 1921, a Sociedade Central de Arquite-
tos (SCA) foi fundada no Rio de Janeiro, justamente sob a presidência de Adolfo 
Morales de Los Rios, desempenhando nacionalmente, ainda que a longo prazo, 
um papel fundamental no processo de organização e regulamentação da profis-
são do arquiteto. Assim, é de se notar que, logo em seus primeiros documentos, 
a nova agremiação faz menções ao bom exemplo de organização profissional e 
reconhecimento público do arquiteto nos países vizinhos51.

Em contraste com sua primeira edição, os preparativos do Segundo Con-
gresso foram bem divulgados localmente, principalmente pela revista Architec-

e 49 (vol. VII, dez. 1921). Todos estão digitalizados e disponíveis em: <http://www.sau.
org.uy/publicaciones/revista-arquitectura/>. Acesso em 15 set. 2018.

49. LOS VOTOS del 1er Congreso Pan-Americano de Arquitectos ‒ Obligaciones morales que de 
ellos derivan. Arquitectura, Montevidéu, vol. VI, n. 39, dez. 1920, p. 105. (Tradução nossa)

50. ARANGO CARDINAL, Silvia. Ciudad y arquitectura: seis generaciones que construye-
ron la América Latina moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 179.

51. SOCIEDADE Central de Architectos. Architectura no Brasil, v. 1, n. 1, out. 1921.
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tura no Brasil52. Realizado de 10 a 20 de setembro de 1923 em Santiago do Chile, 
foi capitaneado por Ricardo González Cortes (1887-1957), autor de várias obras 
públicas de grande relevo na cidade nesses anos, além de presidente, então, do 
Instituto de Arquitetos da Universidade do Chile, futuro presidente da Asso-
ciação de Arquitetos local e a quem Adolfo Morales de Los Rios Filho atribuirá, 
em 1934, o estímulo definitivo para que publicasse seu livro A regulamentação 
da profissão de arquiteto, dedicado “aos companheiros de ideal: os arquitetos da 
América; e aos companheiros de luta: os arquitetos do Brasil”53.

No Brasil, a SCA tornou-se a sede do comitê nacional organizador da repre-
sentação nacional, composto por Raul Lessa Saldanha da Gama, Victor Dubugras, 
Ramos de Azevedo, Ricardo Severo, Adolfo Morales de Los Rios Filho, Francisco 
Cuchet, Francisco Pereira Passos, Celestino Severo San Juan, Armando de Oliveira, 
Octavio Gouveia Freire, Antonio Januzzi, Armando Alves de Faria, Rafael Paixão, 
Marcelo de Mendonça, Arquimedes Memória, Adolfo Morales de Los Rios e Nestor 
de Figueiredo –, sendo os três últimos eleitos como seus representantes oficiais.

Ao lado dos delegados de mais doze países – com superioridade numérica 
novamente de Argentina, Chile e Uruguai –, os brasileiros pretendiam discutir 
temas muitos similares aos do primeiro encontro, somando-se a esses a questão 
do patrimônio e dos concursos públicos. No entanto, apesar do empenho do 
grupo – que ao longo de meses se correspondeu com os organizadores, estudou 
o temário, elaborou teses (sobre as quais não foi possível encontrar mais infor-
mações) e deu início à organização de uma documentação fotográfica de obras 
brasileiras do século XVIII –, o atraso do convite oficial do governo chileno ao 
Ministério do Exterior do Brasil impediu a participação brasileira54: 

52. Os números que abordaram a segunda edição do congresso são: II CONGRESSO Pan-Ame-
ricano de Architectos. Architectura no Brasil, p.141-142, set. 1923; NOTICIÁRIO ‒ Segundo 
Congresso Pan-Americano de Architectos. Architectura no Brasil, p. 135, 1923; SEGUNDO 
Congresso Pan-Americano de architectos. Architectura no Brasil, p. 109-111, jul. 1923; SE-
GUNDO Congresso Pan-Americano de Arquitetos. Architectura no Brasil, p. 60, jun. 1923.

53. RIOS FILHO, Adolfo Morales de Los. A regulamentação da profissão de arquiteto. Rio 
de Janeiro: ENBA/ICAB, 1934.

54. RIOS FILHO, Adolfo Morales de (Presidente SCA) [Carta] 03 ago. 1922, Rio de Janeiro 
[para] Presidente do Comitê Organizador do Congresso Pan-Americano de Arqui-
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Lamentamos imenso a nossa ausência no 2º Congresso Pan-Americano de Arquitetos; 
lamentamos duplamente, porque era chegada a ocasião de mostrarmos aos nossos colegas 
estrangeiros o grande esforço que há tempos desenvolvemos para colocar a arquitetura de 
nossa pátria ao lado do grande desenvolvimento artístico dos outros países do continente, 
e de visitar os nossos irmãos chilenos cujos laços de eterna simpatia tão sensivelmente 
une os nosso povos. [...] Salve arquitetos americanos, realizadores do supremo ideal do 
engrandecimento das pátrias do novo mundo! Salve nobres obreiros do belo!55

tetos, Montevidéu. 1p. Arquivo FPAA; Id. [Carta] 10 dez. 1922, Rio de Janeiro [para] 
Presidente do Comitê Organizador do Congresso Pan-Americano de Arquitetos, 
Montevidéu. 1p. Arquivo FPAA; Id. [Carta] 07 abr. 1923, Rio de Janeiro [para] ACOSTA 
Y LARA, Horacio. 1p. Arquivo FPAA; Id. [Carta] 14 jun. 1923, Rio de Janeiro [para] 
ACOSTA Y LARA, Horacio, Montevidéu. 1p. Arquivo FPAA; ACOSTA Y LARA, 
Horacio [Carta] 18 dez. 1922, Montevidéu [para] RIOS FILHO, Adolfo Morales, Rio 
de Janeiro. Arquivo FPAA; Id. [Carta] 28 dez. 1922, Montevidéu [para] RIOS FILHO, 
Adolfo Morales, Rio de Janeiro. Arquivo FPAA.

55. ARCHITECTURA NO BRASIL. II Congresso Pan-americano de Architectos. Architec-
tura no Brasil, ano 2, v.4, n. 24, p. 141-142, set. 1923. 
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do Chile, 1923.
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O 3º Congresso, realizado em Buenos Aires de 1º a 10 de Julho de 1927, no recém- 
inaugurado Palácio dos Correios, edifício em estilo Beaux-Arts do francês Norbert 
Maillart, ultrapassou pela primeira vez a marca de uma centena de participantes, 
reunindo 118 delegados de nove países, novamente com hegemonia do Cone Sul. 

Entre eles, destacou-se a primeira participação de Hector Velarde 
(1898-1989) – figura central na história da arquitetura peruana e responsável pela 
implementação do Departamento de Arquitetura na Universidade de Lima – e 
de uma delegação brasileira substancial, talvez viabilizada pela razoável arre-
gimentação profissional carioca em torno do Instituto Central de Arquitetos, 
fundado em 192456. Presidida por Nestor de Figueiredo, a delegação era composta 
por Fernando Nereu de Sampaio, Augusto Vasconcellos, Raul Lessa Saldanha da 
Gama e Eduardo Armando de Oliveira, representando o governo nacional, Ale-
xandre Albuquerque, Oscar Machado de Almeida, Carlos Gomes Cardim Filho 
e Amador Cintra de Prado, representando o Estado de São Paulo, e Christiano 
Stockler das Neves, pelo Mackenzie57.

Ainda que as preocupações gerais tenham permanecido as mesmas, alguns 
deslocamentos sutis, mas significativos, podem ser notados nos quinze temas de-
batidos: da questão da proteção dos direitos profissionais para o debate sobre qual 
arquiteto deveria ser formado; do termo “alargamento e embelezamento das cidades” 
para “urbanismo”; da referência a “casas baratas” para “edificações econômicas”. 
Mais do que isso, talvez devido ao fato de ter brotado na Argentina um vigoroso 
movimento neocolonial, com Martin Noel e Angel Guido, parece ter sido nesse 
encontro que a questão da “orientação espiritual da arquitetura na América” ga-
nhou relevo e afirmou-se como um tema caro, ao menos até o Congresso de 194758.

Ao contrário dos eventos anteriores, nesse a contribuição teórica brasileira 
foi mais significativa. Para o primeiro tema, que discutiu a definição do arquite-

56. COMITE EJECUTIVO. III Congreso Panamericano de Arquitectos - Actas y Trabajos. 
Buenos Aires: 1927.

57. Ibidem.
58. ARANGO CARDINAL, Silvia. Ciudad y arquitectura: seis generaciones que construyeron 

la América Latina moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 2013; ATIQUE, 
Fernando. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: a sociedade urbana do Brasil e a recepção 
do mundo norte-americano (1876-1945). Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2007.
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to na América e suas atribuições profissionais, foram expostas duas teses, uma 
oficial do comitê brasileiro, apresentada por Augusto Vasconcellos Junior, e 
outra de Christiano Stockler das Neves. Apesar da duplicidade, os dois trabalhos 
defendiam o estabelecimento de competências específicas que diferenciassem o 
arquiteto do engenheiro, do construtor e do desenhista, afirmando a profissão 
como trabalho intelectual e liberal, desvinculado da construção e dos aspectos 
comerciais da obra59.

As contribuições paralelas do Comitê Oficial Brasileiro e de Stockler das 
Neves se repetiram no segundo tema, direcionado ao plano de estudos mínimo 
do arquiteto nas universidades da América. Stockler das Neves também apre-
sentou o texto “Arquitetura Tradicional” na quarta mesa, voltada ao debate da 
“orientação espiritual da arquitetura na América”. Para os demais assuntos, 
foram entregues documentos não elaborados especificamente para o encontro: 
uma publicação do Instituto de Engenharia de São Paulo sobre “O exercício legal 
da engenharia”, de 1924; um relatório sobre o tema da “Insolação”, de 1919 e um 
folheto sobre a pavimentação da cidade de São Paulo, de 192660. 

É de se notar a participação de Stockler das Neves, intencionalmente des-
ligada da representação oficial brasileira. Em seu retorno, discursando na sessão 
solene em sua homenagem organizada pelo Centro Acadêmico Horácio Lane, 
o arquiteto enumeraria as razões de sua atuação independente: a viabilização 
da participação do curso de arquitetos do Mackenzie na Exposição anexa ao 
Congresso; a vontade de um reencontro com o professor Warren Laird da Uni-
versidade da Pensilvânia, “velho professor e amigo”; a vontade de trocar ideias 
com colegas de outros países sobre assuntos da profissão e do ensino; conhecer 
Buenos Aires e, sobretudo, 

5o) Por um capricho que a dignidade me impunha pela celeuma levantada contra a 
representação do Mackenzie na reunião de Buenos Aires. [...] Não podia eu admitir 
que certos preconceitos, infelizmente ainda existentes entre nós, viessem pretender 
cercear o direito que tinha o Mackenzie de se representar no Congresso e a mim o de 

59. COMITE EJECUTIVO. III Congreso Panamericano de Arquitectos - Actas y Trabajos. 
Buenos Aires: 1927.

60. Ibidem.
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nele tomar parte como profissional. Esta campanha antipática e inesperada que nos 
foi movida, e que precisava ser combatida, tornou-se então, para mim, o motivo único 
que me conduziu à formosa capital platina.61

Os motivos específicos dessa desavença não são claros, mas vale lembrar que Stockler, 
polemista contumaz e ferrenho defensor do paradigma Beaux-Arts, protagonizava 
desde a década anterior a oposição pública à campanha de arte tradicional liderada 
por Ricardo Severo, em São Paulo, e José Mariano, no Rio de Janeiro, este último 
extremamente envolvido com a Sociedade Central de Arquitetos ao menos até 
192962. “Quis a ironia da sorte”, segundo Stockler, que seu trabalho recebesse um dos 
grandes prêmios do júri, em meio a uma grande variedade de correntes estilísticas63. 

De fato, ainda que as resoluções do Congresso apontassem para a opção de 
isenção em relação às tendências arquitetônicas que, aos poucos, colocavam-se 
em disputa, a Exposição Pan-Americana acabaria por aclamar o ecletismo, con-
cedendo o prêmio de honra aos projetos do Grupo Escolar Prudente de Moraes 
(1893-1895) e do edifício da Escola Politécnica de São Paulo (1895), ambos de 
Ramos de Azevedo, e à Estação Inicial da Estrada de Ferro Sorocabana (1922), 
de Samuel Augusto das Neves e Christiano Stockler das Neves64. É importante 
destacar que essas premiações eram, nesse momento, as ocorrências mais desta-
cadas pela imprensa diária brasileira sobre tais eventos internacionais e atuavam, 
sem dúvida, como mecanismos de legitimação local de figuras e agendas.

61. NEVES, Christiano Stockler das. Discurso do Dr. Christiano das Neves. Revista de 
Engenharia Mackenzie, n. 44, p. 10–11, set. 1927, p. 11.

62. STOCKLER E BREIA, Maria Teresa de. A transição do ensino da arquitetura Be-
aus-Arts para o ensino da arquitetura moderna na Faculdade de Arquitetura Ma-
ckenzie-1947-1965. Tese de doutorado. São Paulo: Universidade Mackenzie, 2005.

63. NEVES, Christiano Stockler das. Discurso do Dr. Christiano das Neves. Revista de 
Engenharia Mackenzie, n. 44, p. 10–11, set. 1927, p. 11.

64. COMITE EJECUTIVO. III Congreso Panamericano de Arquitectos - Album de la Expo-
sición. Buenos Aires: 1927. Também foram premiados, em outras categorias, Armando 
de Oliveira, Nereu Sampaio, Lucio Costa e Ângelo Bruhns, com medalhas de ouro, e 
Rafael Galvão, F. Perry, Ricardo Antunes, Victor Dubugras (pela Ladeira da Memória) 
e Edgard Vianna (por um edifício residencial), com medalhas de prata, além de ter 
havido algumas menções honrosas.
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Se é inegável o predomínio do academicismo eclético no encontro de 1927, 
o congresso seguinte – realizado no Teatro Municipal e na Escola Nacional de 
Belas Artes do Rio de Janeiro entre 19 e 30 de junho de 1930 – serviu como palco 
para o triunfo da pauta nacionalista, em seu viés neocolonial, com grande parte 
de seus delegados desprendendo-se das noções de beleza e estilo Beaux-Arts e 
passando a julgar negativamente sua opulência e seu excesso de ornamentações65.

Como vimos no primeiro capítulo, ainda que tenha sido grande o ruído 
causado por um pequeno grupo de arquitetos locais alinhados à causa moder-
nista e internacionalista, que fizeram, no evento, uma de suas primeiras grandes 
aparições públicas, adotando tons polarizadores e radicais em seus discursos, foi 

65. ARANGO CARDINAL, Silvia. Ciudad y arquitectura: seis generaciones que construyeron 
la América Latina moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 2013.



242

uma geração intermediária, encabeçada por José Mariano, que agora “ganhava 
a partida” com um “verdadeiro instante de triunfo” dos valores tradicionais e 
amplo apoio das delegações estrangeiras, segundo as memórias de Paulo Santos, 
à época membro do conselho diretor do ICA66.

Embora mais destacadas pela historiografia brasileira, as mesas que deram início 
a tal embate – “Regionalismo e internacionalismo na arquitetura contemporânea. 
Orientação espiritual da arquitetura na América” e “Como julgar as tendências da 
moderna arquitetura: decadência ou ressurgimento?” – não foram as únicas. O Con-
gresso de 1930 seguiu o padrão dos anteriores, discutindo inúmeros temas: proteção 
do patrimônio; urbanismo e arquitetura paisagística; formação, regulamentação 
profissional e propriedade artística; arranha-céus; a solução econômica do problema 
residencial; e parques escolares, universitários, hospitalares, desportivos e de diversão67.

O Comitê Executivo brasileiro, responsável pela organização do evento e 
com uma composição agora mais diplomática, era formado por Nestor de Fi-
gueiredo (presidente), Christiano Stockler das Neves (vice-presidente), Cipriano 
Lemos (segundo vice-presidente), Adolfo Morales de Los Rios Filho (secretá-
rio-geral e que viajou para o Uruguai para tratar diretamente do assunto)68, 
Paulo Candiota, Roberto Magno de Carvalho, Rafael Galvão e Ernesto Eugenio 
Xavier do Prado (subsecretários), Ângelo Bruhns (tesoureiro) e Raul Cerquei-
ra (procurador). Ao lado desta, outras comissões foram formadas: exposição, 
temário, finanças, propaganda e recepções69. A delegação brasileira oficial no 
Congresso era composta por Figueiredo (presidente), Ângelo Bruhns, Cipriano 
Lemos, Stockler das Neves e Adolfo Morales de Los Rios Filho70.

66. SANTOS, Paulo. Quatro séculos de arquitetura. Rio de Janeiro: IAB, 1977.
67. Não foram publicados os anais dessa edição. No Brasil, notícias do Congresso foram veiculadas, 

por exemplo, nos números 11 e 12 de 1930 da revista Architectura e Construcções, vinculada ao 
Instituto Paulista de Arquitetos. A revista Arquitectura, da SAU, o relatou em seus número 
151, 152 e 153, e a revista Arquitectura, de Buenos Aires, dedicou o número 116 ao evento.

68. FIGUEIREDO, Nestor (Presidente do Comitê Organizador do IV CPA) [Carta Of.663] 21 fev. 
1930, Rio de Janeiro [para] ACOSTA Y LARA, Horacio, Montevidéu. 1p. Arquivo FPAA.

69. Id., [Carta Of.188] 23 mai.1929, Rio de Janeiro [para] ACOSTA Y LARA, Horacio, Mon-
tevidéu. 2p. Arquivo FPAA.

70. Id., [Carta Of.1019] 12 maio 1930, Rio de Janeiro [para] ACOSTA Y LARA, Horacio, 
Montevidéu. 1p. Arquivo FPAA.
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Entre os doze Congressos Pan-Americanos realizados até 1968, este é, sem 
dúvida, o que teve maior repercussão no meio profissional brasileiro e o mais 
lembrado pela historiografia local, sobretudo pelo embate entre os tradicionalistas 
e a corrente modernista, liderada por Gregori Warchavchik, Flávio de Carvalho, 
Jaime da Silva Telles, e engrossada por Lucio Costa, Gerson Pompeu Pinheiro e 
Atílio Correa Lima71. Ponto alto de uma dura polêmica, ela se enfraqueceu ao lon-
go dos anos de 1930 com a paulatina afirmação de uma nova geração profissional. 

No entanto, parece ter sido um embate eminentemente brasileiro, com certa 
adesão de um pequeno grupo de arquitetos modernos uruguaios, que “mostrou 
ter um espírito mais moderno”72. Os demais latino-americanos demonstravam 
pleno entusiasmo e alinhamento com as ideias de Mariano, tal como os argenti-
nos da SCA que, ao publicarem um retrato de Mariano em página destacada do 
número especial de sua revista, dedicado ao Congresso, declaravam sua

[...] homenagem a uma figura de relevo singular no mundo intelectual e artístico ameri-
cano. Incansável defensor da nossa profissão e da arte tradicional do Brasil, cuja palavra 
cálida e fácil foi escutada com entusiasmo e saudada sempre com aclamações e aplausos 
nas memoráveis sessões do IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos do Rio de Janeiro. 
As delegações americanas não esquecerão nunca da hospitalidade requintada que lhes foi 
oferecida no seu encantador “solar de monjope” pelo delicado espírito esteta e de grandes 
sonhos deste verdadeiro amigo dos arquitetos, naquela noite de véspera de São João.73

A Siegfried Giedion, Warchavchik, delegado do Brasil no III CIAM, relataria as con-
dições desfavoráveis de implantação da arquitetura moderna no Brasil justamente 
a partir de suas percepções do encontro, no qual era evidente, para ele, a oscilação 
entre a visão colonial e a clássica com uma clara hostilidade às novas coordenadas. 

71. LEMOS, Cipriano. Regionalismo ou Internacionalismo. Arquitetura e Urbanismo, ano 
3, n. 4, jul./ago. 1938, p. 175.

72. É Gregori Warchavchik que menciona a presença desses arquitetos uruguaios, sem, no 
entanto, nomeá-los: WARCHAVCHIK, Gregori. A arquitetura atual na América do 
Sul ‒ Relatório para o III CIAM. In: MARTINS, Carlos A. Ferreira (org.). Arquitetura 
do Século XX e outros escritos. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p. 169-173. Publicado 
originalmente em Cahier d’Art, n. 2, 1931.

73. Dr. JOSÉ Marianno. Arquitectura, Buenos Aires, n. 116, ago. 1930. (Tradução nossa)
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Mais do que isso, concluía pela frágil posição do arquiteto no espaço produtivo 
brasileiro e destacava o tom predominantel, por ele entendido como conservador74:

As tendências arquitetônicas da América do Sul podem ser divididas em duas correntes 
distintas: a da arquitetura chamada colonial e a da arquitetura chamada clássica. 
Os professores e arquitetos pertencentes a essas correntes não veem com bons olhos 
a arquitetura moderna ganhar espaço e fazem todo o possível para desconsiderá-la 
junto ao público. [...] Esse congresso foi a demonstração de uma falta absoluta de 
compreensão do século em que vivemos. De determinado ponto de vista, esse congresso 
foi uma farsa, com uma encenação primorosa.75

No entanto, vale lembrar, conforme discutido no primeiro capítulo, que esse 
evento marca uma inflexão no posicionamento do Instituto Central de Arqui-
tetos, organizador principal, que, ao contrário da orientação assumida em seus 
primeiros anos, aos poucos se abria ao cotejo de concepções em desacordo e 
buscava legitimar sua posição de neutralidade76. 

De todo modo, como bem percebido por Leonardo Novo, esses eventos 
eram revestidos por um verniz diplomático, dedicado à conciliação das aspirações 
coletivas e ao desenvolvimento de um espírito de fraternidade que justificava, 
inclusive, o apagamento de conflitos pela narrativa oficial consolidada nos anais. 
Uma cordialidade americana que pode ser entendida como parte de estratégias 
discursivas, mobilizadas em prol dos objetivos políticos do encontro que, para 
além das conclusões ou teses elaboradas, buscava consolidar a profissão e as rela-
ções entre os arquitetos do continente77. É Novo que também percebe outro ponto 
importante em relação às resoluções desses congressos realizados entre 1920 e 1930. 
Se, inicialmente, a defesa da pluralidade entre as variadas práticas americanas era 
somente realizada pelos profissionais uruguaios, ao final da década, a estratégia de 

74. LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik: fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac 
& Naify, 2011; WARCHAVCHIK, Gregori. Op.cit. 

75. WARCHAVCHIK, Gregori. Op.cit.
76. FIGUEIREDO, Nestor de. Discurso del Arq. Nestor Egydio de Figueiredo. Arquitectura, 

Buenos Aires, n. 116, ago. 1930.
77. NOVO, Leonardo Faggion. Entre arte e técnica: arquiteturas políticas na legitimação da pro-

fissão no Brasil (1920-1930). Dissertação de mestrado. Campinas: Unicamp, 2018, p. 127-128.
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construção de uma suposta identidade profissional não dependia de um consenso 
efetivo que homogeneizasse o continente. Apesar de enfrentarem problemas simi-
lares e estabelecerem categorias analíticas e práticas comuns, esperava-se que as res-
postas de cada delegação fossem particulares a seu contexto e nação, demonstrando 
os limites da ideia de universalidade e reafirmando a importância desse repositório 
de diferentes saberes para a disciplina e para os diversos meios profissionais78.

2.4. Do 5o ao 8o Congresso: planejamento e arquitetura social

A grave crise econômica e social cubana dos primeiros anos da década de 1930 e o golpe 
de Estado, ou a “revolta dos sargentos”, liderada por Fulgêncio Batista, inviabilizaram 
a realização do 5o Congresso Pan-Americano, inicialmente programado para ser rea-
lizado em Havana em 1933. Assim, por motivos que não ficam claros, a sequência de 
eventos só foi retomada dez anos depois do encontro do Rio de Janeiro, em 1940, mais 
uma vez em Montevidéu, berço do movimento pan-americano entre os arquitetos. 
O recesso coincidiu com uma década fundamental para a reconstrução de saberes e 
práticas arquitetônicas e urbanísticas, tanto no Brasil como na América Latina. 

A instabilidade dos primeiros anos de 1930, causada pelo freio no sentimento 
de prosperidade, pelos efeitos da crise econômica mundial e pelas rupturas po-
líticas – com inúmeras tomadas abruptas do poder por toda a América Latina – 
resultaram somente em uma pausa de curta duração no crescimento urbano e no 
ritmo da construção civil nas grandes cidades da região. Estas, já em meados da 
década, retomavam grandes proporções, com um novo ciclo de planejamento, a 
transformação das malhas viárias, o adensamento das áreas centrais, a verticaliza-
ção e o loteamento das áreas suburbanas. Passada a agitação dos primeiros anos, o 
panorama político acomodou-se em regimes sólidos, não raramente militarizados, 
que, por meio de programas populistas, reformaram suas instituições públicas e 
empreenderam ações prioritariamente voltadas às novas massas urbanas – o que 
significou, no caso das edificações, a construção de moradia social e equipamentos 
públicos, sobretudo de hospitais, escolas e equipamentos esportivos.

78. NOVO, Leonardo Faggion. Op.cit. p. 136-137.
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Se ainda são anos de desconcerto na arquitetura, de aceleração de mudanças 
e de falta de consensos, ao final da década já era possível perceber o arrefecimento 
dos combates e dos pronunciamentos radicais, a materialização da nova arquitetu-
ra em obras de maior relevo, principalmente públicas, e a formação de um sistema 
arquitetônico moderno em alguns países. No Brasil, a produção carioca começava 
a despontar no cenário nacional como representativa do momento revolucionário e 
do comprometimento dos modernistas com a construção político-social da nação, 
ainda que dividindo espaço com muitos representantes ecléticos e tradicionalistas. 
Foram esses os anos nos quais se desenrolaram os acontecimentos fundamentais 
para a formação da chamada Arquitetura Moderna Brasileira, no interior da qual 
se afirmaria, progressivamente, uma nova geração de arquitetos. 

Por outro lado, nessa década, a ideia da ordem urbana realizada por uma 
atuação eminentemente normalizadora, associada ao controle sanitário e policial, 
começava a ser repensada e efetivamente alterada. De fato, naqueles anos, objetos 
de competência ainda dispersos, como urbanização, regulação imobiliária, obras 
viárias, habitação social, saneamento, ajardinamento, entre outros, passaram 
a ser tratados cada vez mais de maneira integrada, e muitas vezes enfrentados 
à luz das especificidades dos grandes centros latino-americanos. Doravante, o 
urbanismo, como área de conhecimento e prática, afirmava-se na região, ultrapas-
sando as intervenções pontuais em favor de planos de conjunto e crescentemente 
apoiando-se em práticas e profissionais localmente estabelecidos79. 

Ao longo desses anos, no Brasil, com a modernização da administração 
pública e a criação de órgãos de planejamento urbano, também os urbanistas 
passaram a tomar parte da elite burocrática, tornando-se responsáveis pelo en-
frentamento da questão urbana a partir de conceitos como eficiência, economia e 

79. ESPINOZA, José Carlos Huapaya; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras. Olhares 
cruzados: visões do urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960. In: GOMES, 
Marco Aurélio A. de Filgueiras (Org.). Urbanismo na América do Sul: circulação de 
ideias e constituição do campo, 1920-1960. Salvador: UFBA, 2009; FELDMAN, Sarah. 
Do primer congreso panamericano de la vivienda popular (1939) ao seminário de habi-
tação e reforma urbana (1963): planejamento e habitação na perspectiva da metrópole 
latino-americana. Urbana, v. 6, n. 1, p. 129–143, ago. 2014; LEME, Maria Cristina da 
Silva; FERNANDES, Ana. Urbanismo no Brasil, 1895-1965. Salvador: EDUFBA, 2005.
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racionalidade. Não à toa, nesse período foi elaborada a primeira geração de planos 
de conjunto, assim como foi renovada a maior parte das legislações urbanísticas 
e códigos de obras das cidades brasileiras. Ao mesmo tempo, a habitação emerge 
como aspecto crucial das novas políticas de previdência social dos trabalhadores 
urbanos, que estabelecerão, pela primeira vez no país, mecanismos de provisão 
estatal e equipes públicas de arquitetos especializados na questão. Movimentos 
similares parecem ter acontecido em outros países da região80.

A realização de diversos fóruns para discussão do planejamento e da habitação 
é reveladora da intensidade e importância que ganha o tema ao longo dos anos de 
1930 na América Latina: Congresso Nacional de Arquitetura e Urbanismo (San-
tiago do Chile, 1934), Congresso de Urbanismo (Buenos Aires, 1935), Congresso 
Internacional de Planejamento e Habitação (México, 1938), Primeiro Congresso de 
Habitação (São Paulo, 1931), Congresso Chileno de Urbanismo (Valparaíso, 1938), 
Primeiro Congresso Pan-Americano de Habitação Popular (Buenos Aires, 1939), 
Congressos Pan-Americanos de Municípios (Havana, 1938 e Santiago do Chile, 
1941), Congresso Brasileiro de Urbanismo (Rio de Janeiro, 1941) e Jornada de Ha-
bitação Econômica (São Paulo, 1941)81. O cenário explica, em parte, o fato de que, a 
partir do 5o Congresso Pan-Americano de Arquitetos, o urbanismo e suas relações 
com o crescimento das cidades tenham se tornado o tema predominante dessa rede. 

80. ESPINOZA, José Carlos Huapaya; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras. Olha-
res cruzados: visões do urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960, op. cit., 
FELDMAN, Sarah. Do primer congreso panamericano de la vivienda popular (1939) 
ao seminário de habitação e reforma urbana (1963): planejamento e habitação na 
perspectiva da metrópole latino-americana, op. cit.; LEME, Maria Cristina da Silva; 
FERNANDES, Ana. Urbanismo no Brasil, 1895-1965, op. cit. 

81. FELDMAN, Sarah. Do primer congreso panamericano de la vivienda popular (1939) ao 
seminário de habitação e reforma urbana (1963): planejamento e habitação na perspectiva 
da metrópole latino-americana, op. cit.; GUTIÉRREZ, Ramón; TARTARINI, Jorge; 
STAGNO, Rubens. Congresos Pan-Americanos de Arquitectos 1920-2000: aportes para 
su historia. Buenos Aires: CEDODAL, 2007. A participação brasileira nesses congressos 
ainda não foi amplamente estudada, mas estudos específicos sobre um ou outro evento 
nos apontam que o impacto por aqui foi imediato e significativo (vide conferências dos 
viajantes e publicação de artigos em revistas sobre as decisões e recomendações). A julgar 
pelo material presente no arquivo do IAB, a participação do instituto não foi substancial.
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Não é de se estranhar que, após longa pausa, os encontros tenham sido 
retomados justamente em Montevidéu, de 4 a 9 de março de 1940, em plena 
Segunda Guerra Mundial. A conjuntura local era mais do que favorável poli-
ticamente. Além do fato de ser ponto de origem e sede do Comitê Permanente 
dos congressos, eram anos nos quais alguns de seus fundadores ocupavam os 
mais altos cargos da administração pública do país, simbolizando a desejada 
legitimidade profissional pelos arquitetos americanos. Horacio Acosta y Lara 
era agora Prefeito da cidade de Montevidéu (1938-1942), Alfredo R. Campos aca-
bara de deixar o cargo de Ministro de Defesa Nacional e logo mais o retomaria 
(1938-1940/1943-1946) e Alfredo Baldomir, que liderou a sessão inaugural do 
evento, era nada menos que o Presidente da República (1938-1942). “Um exemplo 
honroso para nossa classe”, nas palavras de Nestor de Figueiredo, publicadas 
no mesmo ano em edição especial da revista Arquitetura e Urbanismo sobre as 
cinco primeiras edições dos Congressos Pan-Americanos, “e uma demonstração 
incontestável da cultura do povo uruguaio, que soube colocar em tão elevados 
postos de destaque os seus arquitetos”82. Figueiredo, vice-presidente do evento, 
declararia em seu discurso representando a delegação brasileira:

Nesses dez anos que mediaram entre o quarto e o quinto congresso, a arquitetura e o 
urbanismo passaram por modificações bem sensíveis. As indecisões que pairavam nos 
cérebros dos arquitetos em 1930 tornaram-se convicções indiscutíveis entre os nossos colegas 
de hoje. Há dez anos possuíamos, talvez, uma preocupação plástica, reflexo, sem dúvida, 
da nova paisagem mecânica que o mundo moderno nos apresentava; e, muito embora 
tivéssemos a certeza absoluta de que a arquitetura e o urbanismo no seu conceito puro 
e humano são obras de profunda sociologia, forçoso seria reconhecer que as verdadeiras 
diretrizes não tinham atingido ainda a consciência integral da classe dos arquitetos.83

Tratava-se de um discurso brasileiro afinado. Wladimir Alves de Souza, ao ser 
eleito para falar em nome de todas as delegações estrangeiras, louvaria os Con-

82. FIGUEIREDO, Nestor. O V Congresso Pan-americano de Arquitetos. Arquitetura e Urba-
nismo, n. 2, p. 37–38, mar. 1940.

83. DISCURSO do presidente da delegação brasileira arquiteto Nestor E. de Figueiredo. Arqui-
tetura e Urbanismo, n. 2, p. 39, mar. 1940.
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gressos Pan-Americanos como “grandes semeadores de ideias”, destacando a 
integração americana e seu contraste de “sol, amor e paz laboriosa, ao passo que 
outras terras se devoram a si próprias no entrechoque de civilizações”. Para ele, 

Depois de uma longa fase de obscurantismo, sabemos agora o que temos que fazer. Os 
recursos da técnica nos levam a novas formas expressivas, de absoluta propriedade e 
de conformidade com a tradição. A compreensão das novas exigências nos ajuda a 
conceber, a criar um mundo melhor e melhores condições de vida. Podemos dizer que 
estamos no momento de uma grande atividade criadora.84

Figueiredo e Paulo Candiota eram os delegados oficiais do Brasil no 5º Congresso, 
representando os Ministério da Educação e Saúde e do Trabalho, respectivamente. 
Complementavam a delegação brasileira, pelo IAB, Marcelo Roberto, Paulo de 
Camargo e Almeida, Rafael Galvão, Wladimir Alves de Souza (também pela 
ENBA) e Hermínio de Andrade e Silva (também pela Prefeitura do Distrito Fe-
deral); pelo Instituto de Engenharia, Eduardo Kneese de Mello e Bruno Simões 
Magro (também pelo CREA, Mackenzie e Estrada de Ferro Sorocabana). Como 
membros titulares, constavam ainda Alexandre Albuquerque, Plínio Botelho 
do Amaral, Flávio de Carvalho, Ulhoa Cintra, Jayme Fonseca Rodrigues, João 
Khair, Ângelo Murgel e Francisco Teixeira da Silva Telles85. 

Um grupo heterogêneo. À época, Alexandre de Albuquerque, professor da 
Escola Politécnica, que morreria naquele mesmo ano, acompanhava a constru-
ção da Catedral da Sé, edifício neogótico em São Paulo. Bruno Simões Magro 
era professor de Prática Profissional e Organização do Trabalho e de Urbanismo 
no Curso de Arquitetura do Mackenzie e construía, nesse ano, sua obra mais 
conhecida, neocolonial – a Igreja de Nossa Senhora do Brasil, também em São 
Paulo. Silva Telles era sócio da Sociedade Construtora Brasileira, responsável pela 
construção de inúmeras obras públicas e particulares do período. Os três eram 

84. SOUZA, Wladimir Alves de. Discurso pronunciados em nome de todas as delegações, pelo 
arquiteto Wladimir Alves de Souza. Arquitetura e Urbanismo, n. 2, p. 39-40, mar. 1940.

85. COMITE EJECUTIVO. V Congreso Panamericano de Arquitectos ‒ Actas y Trabajos. 
Montevidéu, 1940.
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engenheiros-arquitetos formados pela Politécnica de São Paulo. O principal projeto 
de Plínio Botelho do Amaral, o arranha-céu Art Déco Edifício Altino Arantes, que 
seria o mais alto da cidade, estava em construção em São Paulo. Por outro lado, 
Jayme Fonseca Rodrigues, Flavio de Carvalho e Marcelo Roberto já haviam cons-
truído algumas de suas mais significativas obras modernas86. A delegação, portanto, 
compreendia arquitetos belas artes, engenheiros-arquitetos e engenheiros, atuantes 
no Rio de Janeiro e em São Paulo, identificados ao modernismo, ao regionalismo, 
ao internacionalismo ou ao ecletismo, ora ligados a projeto ou construção civil, 
ora a urbanismo ou serviço público, ora à atividade acadêmica ou empresarial.

Vale lembrar que, segundo Eduardo Kneese de Mello, é esse Congresso que 
impulsiona sua conversão ao movimento moderno: após um telefonema de Zico, 
secretário do Instituto de Engenharia, em fevereiro de 1940, convidando-o para um 
coquetel promovido para recepcionar um grupo de arquitetos cariocas que se dirigia 
a Montevidéu, ele decide também participar do evento87. Suas impressões foram 
publicadas logo após o seu retorno na revista Acrópole88. Hermínio de Andrade e 
Silva também teceu comentários na Revista Municipal de Engenharia, da Prefeitura 
do Distrito Federal, imbuindo-se do espírito de crença absoluta na modernização e 
no progresso técnico para a resolução das aspirações americanas compartilhadas:

 
Como os primeiros, o V Congresso de Montevidéu não imprimiu nem ditou regras, 
formulou aspirações baseadas muitas delas em realidades alcançadas em alguns países 
concorrentes, fruto de aspirações anteriores, e outras decorrentes das necessidades cole-
tivas e profissionais que se concretizarão cedo ou tarde, conforme o crescer do conheci-
mento, o avançar da técnica e o progresso sempre crescente da civilização americana.89

86. CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era moderno: guia de Arquitetura 1928-1960. Rio 
de Janeiro: Aeroplano, 2001; FICHER, Sylvia. Os arquitetos da Poli: ensino e profissão 
em São Paulo. São Paulo: Edusp, 2005.

87. REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello: do eclético ao moderno. Tese de 
Doutorado. São Paulo: Fauuso, 2011.

88. MELLO, Eduardo Kneese de. Impressões do V Congresso Pan-Americano de Arquitetos. 
Acrópole, n. 25, 1940.

89. ANDRADE E SILVA, Hermínio de. O V Congresso Pan-Americano de Arquitetos. 
Revista Municipal de Engenharia, v. 7, n. 3, p. 201-229, 1940, p. 201.
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Bem organizada, a representação brasileira elaborou previamente posições co-
letivas, garantindo a coesão e a defesa de suas ideias no contexto mais amplo do 
encontro, e dividiu a sua participação entre as diversas mesas – os problemas 
atuais do crescimento das cidades americanas; concursos públicos; habitação 
da classe média; colaboradores técnicos da obra; estudos complementares de 
especialização nas escolas de arquitetura e sistematização do estudo da história 
da arquitetura americana. Ao lado da elogiada tese oficial brasileira apresentada 
por Ângelo Murgel, que fazia algumas considerações sobre a legislação da pro-
fissão e que ganhou a viva recomendação de divulgação ampla no continente, a 
posição defendida pelos brasileiros na comissão sobre o crescimento da cidade 
parece ter sido central para a discussão e encaminhamento de suas resoluções90:

 
O ponto de vista da delegação brasileira era o de que só poderíamos responder à primeira 
parte da pergunta do tema I [os problemas atuais do crescimento das cidades americanas] 
depois de uma demorada análise das condições econômicas sociais das diferentes ativi-
dades dos núcleos humanos distribuídos em cidades algumas vezes mais e outras vezes 
menos densas do nosso vasto continente. Para tal objetivo tornava-se necessário diversas 
reuniões sob a forma de congressos nacionais de urbanismo e habitação que tivessem a 
seu cargo o estudo pormenorizado sob a forma de amplo inquérito de todos os fatores que 
compreendem aquele fenômeno econômico e social de que nos referimos anteriormente91.

Os projetos brasileiros também revelam a transição geracional, que pode ser 
percebida na composição da delegação. Rafael Galvão, que em 1922 havia proje-
tado a Porta Monumental do Lado Norte para o Centenário da Independência, 
era premiado por seu projeto para o Hospital de Clínicas de Niterói, dessa vez 
desfazendo-se das referências tradicionais que o haviam notabilizado. Conco-
mitantemente, eram laureados na exposição de arquitetura do evento os projetos 
para a Associação Brasileira de Imprensa, o Conjunto Residencial da Penha e 
o Aeroporto Santos Dumont, dos irmãos Roberto; o plano de urbanização do 
Recife, de Nestor de Figueiredo; o Asilo São Luís, a revitalização da Praça da 

90. FIGUEIREDO, Nestor. O V Congresso Pan-Americano de Arquitetos. Arquitetura e 
Urbanismo, n. 2, p. 37-38, mar. 1940.

91. Ibidem. p.37.
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República de São Paulo e as intervenções no Morro de Santo Antônio, de Paulo 
Camargo e Almeida; as obras de Ângelo Murgel para o Ministério da Agricul-
tura; os diversos projetos da Comissão do Plano da Cidade do Distrito Federal; 
o Conjunto Residencial do Realengo, de Carlos Frederico Ferreira, para o IAPI, 
além de diversas residências de estilos variados, de Eduardo Kneese de Mello92.

Novamente, um grande intervalo se seguiu, e o encontro seguinte somente 
ocorreria após o término da Segunda Guerra Mundial, de 15 a 25 de outubro de 
1947, em Lima e Cuzco. Este 6º Congresso Pan-Americano foi, até então, a edição 
com maior participação, reunindo 450 delegados e, pela primeira vez, para além 
dos países já tradicionais, se faziam representar vários países da América Central 
e do Caribe, sem contar os observadores da França, da Espanha e de Portugal93. 

A década anterior à realização do Congresso havia sido de extrema mu-
dança para a profissão de arquiteto no Peru. Em 1937, fora fundada a Sociedade 
Peruana de Arquitetos, que agrupava a primeira geração de arquitetos formados 
no país e que era representada, por exemplo, por Hector Velarde, Rafael Mar-
quina e Luis Ortiz de Zevallos, e por profissionais mais jovens, como Fernando 
Belaúnde Terry, Carlos Macchiavello, Alfredo Dammert e Luis Miró Quesada. 
Quase simultaneamente, Belaúnde Terry fundou a revista El Arquitecto Peruano, 
primeira publicação especializada de arquitetura e urbanismo no país e que se 
lançava, declaradamente, em uma cruzada pela defesa da arquitetura como pro-
fissão autônoma. Em 1944, muitos desses associados se reuniram para fundar o 
Instituto de Urbanismo, que pretendia se dedicar ao ensino de especialização e, 
em 1946, criaram o Departamento de Arquitetura da Escola Nacional de Enge-
nheiros, substituindo a especialização de arquiteto-construtor com um ensino “à 

92. EXPOSIÇÃO Pan-Americana de Arquitetura e Urbanismo. Prêmios obtidos pela repre-
sentação brasileira. Arquitetura e Urbanismo, n. 2, mar. 1940; MELLO, Eduardo Kneese 
de. Impressões do V Congresso Pan-Americano de Arquitetos. Acrópole, n. 25, 1940; 
ANDRADE e SILVA, Herminio de. O V Congresso Pan-Americano de Arquitetos. 
Revista Municipal de Engenharia, v. 7, n. 3, p. 201-229, 1940.

93. VI CONGRESO Panamericano de Arquitectos. Arquitectura, Montevidéu, n. 218, jul. 
1948. Enviaram representantes os seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colôm-
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, 
Peru, Porto Rico, República Dominicana, Venezuela e Uruguai. 
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la Bauhaus”. Um ano depois, em 1947, fundou-se a Agrupación Espacio, que passou 
a trabalhar pela difusão e estabelecimento da arquitetura moderna no país94. 

Em 1945, mesmo ano em que Luis Miró Quesada publicou seu livro Espacio en 
el Tiempo: la arquitectura moderna como fenómeno cultural, Paul Lester Wiener e 
Richard Neutra visitaram o país e encontraram uma grande receptividade das ideias 
do CIAM, sobretudo no que dizia respeito às ideias de unidade de vizinhança que já 
vinham sendo discutidas no meio profissional local. Estas seriam, em breve, imple-
mentadas politicamente pelo Plano de Vivienda del Governo Peruano, levado adiante 
por uma equipe liderada por Belaúnde Terry, eleito para o Congresso Nacional no 
mesmo ano. O plano, desenhado a partir do conceito de unidade de vizinhança, 
apostando em um crescimento descentralizado, ordenado e controlado, representou 
a melhor manifestação cultural da transformação sociopolítica, econômica e urbana 
pela qual passava o país. A construção de sua primeira grande realização, a Unidad 
Vecinal 3, estava avançada quando foi visitada pelos congressistas em 194795.

Ainda que grandes nomes da história das edições anteriores do Congres-
so ainda estivessem presentes – como o próprio Figueiredo, o chileno Ricardo 
González Cortés, o mexicano Carlos Obregón Santacilia, e os argentinos Angel 
Guido e Mario Buschiazzo –, a maioria dos participantes já fazia parte de uma 
nova geração que não compartilhava dos mesmos entusiasmos pan-americanos96.

De fato, os temas discutidos mesclavam aspectos mantidos quase por inércia 
com termos que apontavam para uma reflexão sobre a condição contemporânea 
e para a atualização dos procedimentos teóricos e projetuais: 1) a arquitetura 
americana e suas diversas e sucessivas expressões plásticas e suas projeções na 
orientação da arquitetura atual do continente; 2) características e funções das 
unidades de vizinhança nas cidades da América; 3) tendências atuais do ensino de 

94. ESPINOZA, José Carlos Huapaya. Fernando Belaunde Terry y el ideario moderno. Arquitec-
tura y urbanismo en el Peru entre 1936 y 1968. Salvador: Edufba, 2014; KAHATT, Sharif 
S. Utopías Construídas. Las unidades vecinales de Lima. Lima: Fondo Editorial de la 
PUCP, 2015. ORTEGA, Syra Alvares. La formación en arquitectura en el Peru: antece-
dentes, inicios y desarrollo hasta 1955. Lima: Universidade Nacional de Engenharia, 2006.

95. ESPINOZA, José Carlos Huapaya. Op.cit; KAHATT, Sharif S. Op.cit.
96. ARANGO CARDINAL, Silvia. Ciudad y arquitectura: seis generaciones que construyeron 

la América Latina moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 2013.
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arquitetura; 4) a arquitetura como fator de bem-estar social e estudo da solução 
integral do problema da habitação econômica na América; 5) a arquitetura con-
temporânea, sua expressão estética e os novos métodos e materiais de construção; 
6) a criação dos colégios de arquitetura nos países da América97.

A significação da unidade de vizinhança foi amplamente explorada pelo 
encontro. Endossando a solução quase como um modelo urbano canônico, ficava 
resolvido que todos os países da América deveriam formular planos gerais para 
suas cidades que a estabelecesse como elemento básico de sua estruturação. Como 
artifício de organização do território, também poderia ser aplicada em projetos 
de renovação urbana – um modelo que tinha implicações sociais que ressoavam 
para além das técnicas do zoneamento funcional ou do planejamento racional, 
colocado como antídoto à alienação urbana, e que buscava reconstruir a vida 
comunitária, enfrentar uma cidadania enfraquecida, fomentar o engajamento 
cívico e a cooperação baseada na responsabilidade individual98.

É interessante a aproximação de Nestor de Figueiredo com esse debate, como 
podemos perceber na tese “Urbanismo, arte cívica”, de sua autoria e único trabalho 
brasileiro apresentado no Congresso de que temos notícia99. Figueiredo era no-
vamente vice-presidente do evento e da delegação brasileira, complementada por 
Renato de Albuquerque, Rui Almeida, Wladimir Alves de Souza, Carlos Alberto 
de Barros Coelho, Lauro Bastos Birkholz, Alfredo Ernesto Becker, Jarbas Karman, 
Antonio Bezerra Baltar (representante também da Universidade do Recife), José 
Cortez, Eduardo Correia da Cotia Jr., Carlos Crispin, Plinio Croce, Helio Cunha 
Lobo, Waldemar D’Amaro Nunes, Geraldo Domingues Pinto, Rafael Galvão, João 
Khair, Eduardo Kneese de Mello, Lucjan Korngold, Zenon Lotufo, Antonio Carlos 
Pitombo, Flavio de Carvalho, Oswaldo Ribeiro Bueno, Acácio Gil Borsoi, Lauro 

97. COMITE EJECUTIVO. Actas del VI Congreso Panamericano de Arquitectos. Lima, Cuzco: 1947.
98. GYGER, Helen Elizabeth. The Informal as a Project: Self-Help Housing in Peru, 1954–1986. 

2013. New York: Columbia University, 2013, p. 23.
99. FIGUEIREDO, Nestor. Urbanismo, arte cívica - Tese apresentada ao IV Congresso 

Pan-Americano de Arquitetos. 1947. Documento mimeografado. Arquivo IAB-DN.
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Magalhaes, Slioma Selter e Dermival Siqueira, tendo sido os quatro últimos 
também representantes estudantis da Faculdade Nacional de Arquitetura100.

Se a intervenção brasileira nas discussões não parece ter ecoado ampla-
mente, por outro lado, seus projetos apresentados na Exposição Pan-Americana 
do Congresso – dentre eles, o Ministério de Educação e Saúde, o Pavilhão de 
Nova York e o conjunto da Pampulha – marcaram fortemente os visitantes. 
Ainda que artigos sobre a arquitetura moderna brasileira viessem sendo publi-
cados nas revistas latino-americanas desde o começo dos anos de 1940, e que o 
recém-publicado Brazil Builds tivesse alguma circulação nesses países, foi nesse 
evento que muitos profissionais latino-americanos entraram em contato com 
tal produção. Esta, para eles, apontava para a concretização de uma estética ao 
mesmo tempo moderna e americana101. Em seu retorno, Figueiredo relatou à 
imprensa local os expressivos aplausos e as homenagens prestadas à delegação 
brasileira e a grande curiosidade despertada pela sua produção, o que certamente 
reiterava internamente a ascendência do grupo que, desde o início da década, 
vinha assumindo a direção do Instituto de Arquitetos do Brasil102.

A produção brasileira não era, contudo, exceção ao conjunto. Pela primeira 
vez, segundo Gutiérrez, Tartarini e Stagno, concentrava-se nessa exposição a maior 
quantidade de obras latino-americanas de arquitetura moderna jamais exposta, 
criando uma circunstância excepcional para avaliar avanços, distanciamentos, con-
trastes e os feitos do movimento moderno no continente103. A nova orientação pela 
valorização da produção estatal era clara. Dentre os diversos projetos apresentados, 
eram premiados, sobretudo, os promovidos pelas grandes repartições oficiais, como 

100. COMITE EJECUTIVO. Actas del VI Congreso Pan-americano de Arquitectos. 1947, 
Lima, Cuzco:1947.

101. ARANGO CARDINAL, Silvia. Ciudad y arquitectura: seis generaciones que construyeron 
la América Latina moderna. México: Fondo de Cultura Economica, 2013. P.318-319.

102. COMITE PERMANENTE DOS CONGRESSOS PAN-AMERICANOS DE ARQUITE-
TOS. SESSÃO BRASILEIRA [Carta], VI Congresso Pan-Americano de Arquitetos – 
impressões do presidente da delegação brasileira Nestor de Figueiredo, Rio de Janeiro, 
11 nov. 1947 [para] MASSENA, Lincoln (Jornalista). Arquivo IAB-DN.

103. GUTIÉRREZ, Ramón; TARTARINI, Jorge; STAGNO, Rubens. Congresos Panamericanos 
de Arquitectos 1920-2000: aportes para su historia. Buenos Aires: CEDODAL, 2007.
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o MESP brasileiro; o projeto para a cidade universitária e o grupo de residências 
anexas, de Carlos Raul Villanueva, na Venezuela; os edifícios escolares, de Cipriano 
Dominguez, também na Venezuela; o Pavilhão de Cirurgia do Hospital de Huipulco, 
de Villagrán Garcia e alguns projetos habitacionais de Mario Pani, todos no México. 

Mais do que isso, a tolerância entre os defensores de coordenadas diversas, 
relativamente presente nos eventos anteriores, parece aqui ter diminuído consi-
deravelmente – ao menos é assim que os representantes espanhóis descreveram 
o desencanto com a sua participação, que pretendia expor aos latino-americanos 
a arquitetura de uma década de franquismo. Se imaginavam o triunfo de sua 
exposição, preparada com esmero, no lugar encontraram incompreensão so-
bre sua arquitetura de “aspecto antiquado” e uma modernidade internacional 
desconhecida. A veemência inesperada das críticas dos estudantes e o desprezo 
de todas as delegações contra a arquitetura espanhola, vista como anacrônica, 
surpreendeu os visitantes estrangeiros104.

Três décadas depois do primeiro encontro, dirigiram-se ao 7º Congresso 
Pan-Americano de Arquitetos, realizado de 10 a 16 de abril de 1950, em Havana, 631 
congressistas de 18 países. Foi uma audiência consideravelmente maior em relação ao 
último evento. Dessa vez, provavelmente pela localização, as maiores participações 
eram cubanas, mexicanas e estadunidenses. Sob o grande tema dos “Problemas da 
arquitetura contemporânea pan-americana”, mantinha-se o foco da discussão no 
urbanismo, abordando-se, ao mesmo tempo, uma diversidade de outros assuntos: 
planos de ensino, a produção privada e seus problemas frente à legislação social, a ne-
cessidade de uma nova legislação para o fomento da habitação econômica, o concreto 
armado, o exercício profissional do arquiteto e sua relação com a legislação vigente105.

Nestor de Figueiredo, presidente da delegação brasileira pela quinta vez con-
secutiva, foi também presidente da Sessão de Abertura do Congresso e ocupava 
então o posto de vice-presidente do Comitê Permanente. Junto com ele foram a 
Havana mais 18 brasileiros: Rafael Galvão, Eduardo Kneese de Mello, Pedro Paulo 

104. FLORES SOTO, José Antonio. Lima 1947. Crónica de un desencanto. Las exposiciones 
de arquitectura y la arquitectura de las exposiciones. La arquitectura española y las 
exposiciones internacionales (1929-1975). Pamplona: T6 Ediciones, 2014.

105. COMITE EJECUTIVO. VII Congreso Panamericano de Arquitectos. Havana: 1950.
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Martins Guimarães, Paulo Candiota, Francesca Franco da Rocha, Pedro Queima 
Coelho de Souza, Sarah Vilela de Figueiredo (esposa de Nestor), Aida Fazanelli 
Guimarães, Mario Gilchigelli, Slioma Selter, Marina Lerro Barreto, Maria Isabel 
Moreira, Anunciação Gilaberte, Felix Peral Rangel Jr., Walter Aulicino e o casal Edith 
Toselli Ferreira e Carlos Frederico Ferreira106. De Havana, a delegação seguiria para 
o México e depois para os Estados Unidos, visitando diversas cidades, entre as quais, 
Nova Orleans, em razão do III Congresso Interamericano de Municipalidades107. 

Sobre a participação brasileira no encontro, temos somente menções sobre 
a aprovação das teses apresentadas por Ângelo Murgel, “A casa rural”, e Valentim 
de Oliveira Neto, “A estrutura biológico-social das cidades”108. Ainda que a revista 
Acrópole tenha publicado uma matéria relativamente extensa sobre o Congresso, 
redigida por Francesca Franco da Rocha (sobre quem não encontramos nenhuma 
informação), ela limita-se a reproduzir o material divulgado pelos anais do even-
to109. Na exposição de arquitetura, o projeto de Carlos Frederico Ferreira para uma 
residência de verão ganhou menção honrosa “pelo uso adequado dos materiais 
locais”, João Kahir ganhou um dos prêmios principais com seu Sanatório Koch, 
assim como Reidy com o projeto do Conjunto Residencial do Pedregulho110.

O 8º Congresso Pan-Americano foi realizado na Cidade do México de 19 a 
23 de outubro de 1952. Pela primeira vez adotando um formato mais atualizado 
e alinhado aos novos encontros que então se proliferavam, o evento adotava um 
tema único, “O planejamento e a arquitetura nos problemas sociais da Améri-
ca” e seu subtítulo também organizava as mesas de discussão: “Planejamento 
continental, nacional, regional e urbano referido à arquitetura de habitação 
popular, hospitais e cidade universitária”111.

106. Ibidem.
107. VII CONGRESSO Pan-Americano de Arquitetos e III Congresso Interamericano de 

Municipalidades. A Manhã, Rio de Janeiro, 25 fev. 1950.
108. IAB-DN. Circular n.11. 1950. Arquivo IAB-DN.
109. ROCHA, Francesca Franco da. O VII Congresso Pan-Americano de Arquitetos. Acró-

pole, n. 148, p. 89–99, ago. 1950.
110. COMITE EJECUTIVO. VII Congreso Panamericano de Arquitectos. Havana: 1950.
111. GUTIÉRREZ, Ramón; TARTARINI, Jorge; STAGNO, Rubens. Congresos Panamericanos 

de Arquitectos 1920-2000: aportes para su historia. Buenos Aires: CEDODAL, 2007.
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Sem dúvida, era um evento organizado como vitrine do governo Miguel 
Alemán e que, para além dos debates realizados em sua obra máxima, a Cidade 
Universitária, previa a visita a diversas construções recentes, como os conjuntos 
habitacionais Presidente Juarez e Presidente Alemán, de Mario Pani, ou os Jardins 
do Pedregal, de Luis Barragán112. Ao todo, as 24 delegações americanas e os 6 
observadores europeus somaram mais de 2.000 participantes no Congresso, que 
contou também com a visita de Walter Gropius e Frank Lloyd Wright, como con-
vidados especiais, e de Gio Ponti, Sven Markelius, Thomas Sharp e Pierre Vago, 
este último representando a recém-criada União Internacional dos Arquitetos. 

Na sessão de abertura, seu organizador, o arquiteto Carlos Lazo, que havia 
atuado como gerente de construções da nova Cidade Universitária e que fora recente-
mente nomeado Ministro da Secretaria de Comunicações e Obras Públicas, declarava:

 
O destino humano não se forja hoje com as obras individuais, por mais bonitas ou úteis 
que sejam, senão mediante as realizações que conjugam os anseios coletivos. Em última 
instância, o planejamento e arquitetura, como qualquer outra atividade, hão de ser elemen-
tos de uma política limpa, prevista e realizada tecnicamente, para a execução de seus mais 
nobres ideais. Neste sentido vão o planejamento e a arquitetura americanas a inserir-se 
na sua época para colaborar com a resolução dos graves problemas em que se debate a 
sociedade. O papel do planejador e do arquiteto rebaixa as dimensões de uma tarefa que 
atendia tão somente o crédito pessoal e o aproveitamento mercantil. De servidor dos capri-
chos de quem paga, o arquiteto se transforma em intérprete das necessidades e anseios do 
povo e da cultura que o sustenta e lhe dá personalidade. Por isso está obrigado a ligar as 
tradições vitais de seu povo a obras novas, informadas por um sentido de síntese e futuro.113

É interessante perceber a mudança substancial da delegação brasileira, agora com-
posta por Rino Levi, que a presidia, Eduardo Kneese de Mello, Oswaldo Correa 
Gonçalves, Ícaro de Castro Mello, Lucjan Korngold, William Hentz Gorham, 
Rubens Carneiro Vianna, Mario Pucci e o engenheiro Altimar Ribeiro de Lima, 
todos profissionais atuantes em São Paulo. A exceção era a arquiteta Lygia Fer-

112. FLORES MARINI, Carlos. El Debut de la Ciudad Universitaria. Archipiélago:Revista Cul-
tural de Nuestra América, v. 16, n. 60, p. 51-54, 2008.

113. LAZO, Carlos. VIII Congreso Panamericano de Arquitectos ‒ Discurso de apertura. Es-
pacios, n. 13, jan. 1953.
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nandes, alagoana residente no Rio de Janeiro e funcionária do Departamento 
de Habitação Popular. Do México, a delegação seguiu para Cuba e para algumas 
cidades dos Estados Unidos, parando, em seu retorno, em Lima114.

Se no México a Exposição Pan-Americana foi a maior organizada até en-
tão, somando 8 quilômetros lineares de material expositivo, a participação do 
Brasil parece ter sido igualmente substancial, composta por uma sala dedicada 
à Bienal de São Paulo (onde foram expostas as 800 fotografias de arquitetura 
que dela fizeram parte); uma série de planimetrias, dados e fotos, organizada 
pelos arquitetos da Prefeitura de São Paulo, que pretendiam apresentar o de-
senvolvimento do “Fenômeno São Paulo”; uma mostra de arquitetos paulistas; 
uma sala reservada à obra de Oscar Niemeyer; e, por fim, uma ala dedicada às 
preparações do IV Centenário115.

Assim, a exposição preparada pelo IAB, e que, na verdade, concentrava-se 
quase exclusivamente na produção paulista, era, segundo o relato publicado na 
revista Acrópole, “uma ocasião de conhecer de perto a realidade palpitante e 
quotidiana de um país cujos ritmos e progresso no campo construtivo deram ao 
continente uma força criadora de indiscutível valor e significado” 116. Nota-se, por-
tanto, um tom de disputa, presente em todo o evento, que anunciava certo duelo 
Brasil-México pelo lugar de dianteira da renovação arquitetônica no continente.

É interessante que quase nada possamos apreender sobre os debates do 
Congresso ou mesmo sobre as contribuições dos demais países em meio às 
diversas menções feitas pela delegação brasileira sobre a exaltação de suas rea-
lizações pelos arquitetos latino-americanos, que disputavam e demonstravam 
repetidamente sua viva simpatia para com os arquitetos brasileiros117. Por outro 
lado, o arquiteto mexicano Raul Cacho introduziu uma das principais confe-
rências do Congresso, “A cidade universitária do México e a nova arquitetura”, 
com as seguintes palavras:

114. VIII CONGRESSO Panamericano de Arquitetura ‒ México. Acrópole, n. 172, 1952.
115. Ibidem.
116. Ibidem.
117. Ibidem.
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O movimento organizado de arquitetura moderna mais antigo da América é o mexi-
cano, já que desde aproximadamente 20 anos surgiu na velha e universitária academia 
de San Carlos, convertida posteriormente na Escola de Arquitetura, uma inquietude 
apaixonada a favor das novas ideias arquitetônicas, decididamente contrária às aca-
dêmicas ou pseudoclássicas que diziam normatizar seu ensino. Nosso país pode, assim, 
e com justiça, se orgulhar desta primazia, e sobretudo, de contar na atualidade com 
um grupo majoritário de arquitetos com critério contemporâneo. 118

Também Edson Rodrigues de Lima, brasileiro enviado para representar a Escola 
de Belas Artes de Pernambuco e que não compôs a delegação oficial, publicou 
dois longos relatos sobre a participação brasileira no Diário de Pernambuco:

 
Infelizmente, contra toda e qualquer expectativa, o Brasil decepcionou. Decepcionou 
pela falta completa de organização, pela ausência quase que total do Congresso, parado-
xalmente com a presença de vários delegados de nosso país. [...]. Quanto à contribuição 
de nossa terra ao temário preestabelecido, esta, pode-se afirmar, foi inteiramente nula. 
Não foi apresentado um trabalho sequer. Não houve a menor contribuição da parte 
do Brasil, a despeito da ansiedade de todos os que participavam do Congresso pelo 
muito que poderíamos ter apresentado, uma vez que podemos nos considerar o maior 
expoente da moderna arquitetura nas Américas, e, além disso, o temário oficial nos 
favorecia de modo integral.119

Não parece ter se tratado de um problema exclusivo da delegação brasileira. Ainda 
que elogiado pelo ambiente cordial de fraternidade e por possibilitar múltiplos 
laços de contato pessoal, esse Congresso foi frequentemente lembrado por certa 
desorganização frente ao número inédito de participantes e pela ausência de 
conclusões e recomendações relevantes para o debate proposto. Essa foi a im-
pressão, por exemplo, da argentina Odilia Edith Suarez, que teceu duras críticas 

118. CACHO, Raul. VIII Congreso Panamericano de Arquitectos ‒ La Ciudad Universitaria 
de Mexico y la nueva Arquitectura. Espacios, n. 10, ago. 1952.

119. LIMA, Edison R.. O Brasil no VIII Congresso Pan-Americano de Arquitetos. Diário 
de Pernambuco, Recife, 23 nov. 1952; Id., O Brasil no VIII Congresso Pan-Americano 
de Arquitetos ‒ II. Diário de Pernambuco, Recife, 02 dez. 1952.
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ao Congresso na revista Arquitectura sobre o fracasso de não ter estabelecido 
discussões “exaustivas, organizadas e progressivas” que aportassem soluções 
concretas e originais para além da “aplicação do clichê moderno”120.

É interessante destacar que esses primeiros congressos, sobretudo suas 
cinco primeiras edições, são muito mais abordados pela historiografia do que os 
subsequentes. Para uma compreensão mais complexa de seus debates e aconte-
cimentos, vale consultar a sistematização realizada por Ramón Gutierrez, Jorge 
Tartarini e Rubens Stagno121. Estudos sobre como questões específicas foram 
tratadas ao longo desses eventos já foram empreendidos, como o de Fernando 
Atique, interessado, sobretudo, na questão pan-americana e no lugar dos Estados 
Unidos nessa rede, o de Josianne Cerasoli, que se concentrou na configuração de 
uma referência identitária à arquitetura nas Américas, e o de Leonardo Novo, 
mais voltado à questão da regulamentação profissional122.

Todas essas avaliações históricas – incluindo a de Silvia Arango, que chega 
a tecer comentários sobre o Congresso de 1960 – coincidem no apontamento 
de que, ao longo das décadas de 1940 e 1950, esses encontros perdem força e 
relevância no meio profissional latino-americano. Para Atique, a instalação de 
certa homogeneidade de pensamento nos anos de 1940, em função do apogeu 
do ideário moderno na arquitetura, tornou-os menos interessantes, ao passo 
que a proliferação de outros fóruns – americanos, latino-americanos e globais – 
diminuíram a atenção a esses eventos. Para Arango, a perda de centralidade 
poderia ser justificada pela falência da ideia de comunhão pan-americana e 

120. SUAREZ, Odilia Edith. El VIII Congreso Panamericano de Arquitectos. Arquitectura, 
Buenos Aires, n. 368, p. 49-51, set. 1952. A revista argentina Arquitectura comentou 
sobre o evento nos números 364, 365 e 366.

121. GUTIÉRREZ, Ramón; TARTARINI, Jorge; STAGNO, Rubens. Congresos Panamericanos 
de Arquitectos 1920-2000: aportes para su historia. Buenos Aires: CEDODAL, 2007.

122. ATIQUE, Fernando. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: a sociedade urbana do Brasil 
e a recepcão do mundo norte-americano (1876-1945). Tese de doutorado. São Paulo: 
Fauusp, 2007; CERASOLI, Josianne Francia. O Lugar da América: por uma expressão 
arquitetônica moderna, panamericana e universal nos anos 1920. Anais do XXI Encon-
tro Estadual de História (ANPUH-SP), p. 3-7, 2012; NOVO, Leonardo Faggion. Entre 
arte e técnica: arquiteturas políticas na legitimação da profissão no Brasil (1920-1930). 
Dissertação de mestrado. Campinas: Unicamp, 2018.
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pela falta de uma perspectiva universalista, mas também pela ausência de 
dinamismo e vivacidade123.

É possível também que essa desmobilização tenha relação com a crescente 
politização da ideia de América Latina que começa a ser construída ao longo 
dos anos de 1950 e à qual os Congressos Pan-Americanos tenderam a não aderir, 
dada a sua pretensão de isenção com relação aos conflitos extraprofissionais, 
por um lado, e o crescente viés tecnicista de suas conclusões, por outro. De todo 
modo, é uma avaliação histórica curiosa, tendo em vista que ao menos os 7º e 
8º Congressos registraram um novo recorde de participação. 

Ao longo desses trinta anos, os Congressos Pan-Americanos desempenha-
ram um papel importante por terem estabelecido como seu interesse fundador a 
defesa e a regulamentação da profissão de arquiteto, sobretudo a partir da ideia 
de uma necessária representação social institucionalizada a ser implantada de 
maneira extensa na América Latina. Foram centrais, também, como fóruns de 
debate de pautas para a prática da arquitetura, do urbanismo e de sua história.

Se esses congressos acompanharam a consolidação do meio profissional e a 
ampliação do entendimento da atividade, funcionando como momentos impor-
tantes de aglutinação ideológica e estética, já é possível perceber, na virada para 
os anos de 1950, uma rede americana de agremiações profissionais relativamente 
madura, formada por instituições nacionais de representação razoavelmente 
consolidadas e que já contavam com certo reconhecimento no imaginário social. 

123. ARANGO CARDINAL, Silvia. Ciudad y arquitectura: seis generaciones que construyeron 
la América Latina moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 2013; ATIQUE, 
Fernando. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: a sociedade urbana do Brasil e a recepcão 
do mundo norte-americano (1876-1945), op. cit. 
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2.5. A Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos 

Fruto do amadurecimento dessa rede continental, anteriormente mencionada, 
a criação da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos (FPAA), 
em 16 de abril de 1950 (ao longo do 7º Congresso), e a consequente extinção do 
Comitê Permanente permitiram a intensifi cação e regularização da interlocução 
com as agremiações associadas, sobretudo em decorrência da normatização e 
institucionalização dos procedimentos administrativos. Segundo os estatutos, 
aprovados na ocasião, a ideia nascia

[...] sob a sombra protetora e a recordação de todos aqueles profi ssionais que, como 
membros do Comitê Permanente dos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos, cus-
todiaram fi elmente durante trinta anos os ideais da instituição. Para continuar essa 
obra e ao mesmo tempo dar impulso e efetividade às inquietudes dos arquitetos do 
continente americano, tornou-se conveniente estabelecer sobre os seguintes estatutos 
a Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos.124

124. NAVARRETE, Horacio; MORALES, Víctor. Estatutos de La Federación Panamericana 
de Asociaciones de Arquitectos. Havana, 16 abr. 1950. Arquivo IAB-DN; FPAA. Esta-
tutos. Reglamentos. Montevidéu, 1965. 20p. Arquivo IAB-DN.
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É importante pontuar que o pós-guerra configurou-se como um novo mo-
mento de interlocução internacional para os arquitetos, agora não mais interagindo 
individualmente, mas por meio do diálogo entre suas associações nacionais. Con-
forme teremos a oportunidade de acompanhar no terceiro capítulo, um outro tipo 
de organização internacional de arquitetos emergia, informado pela diplomacia 
cultural multilateral, orientado por objetivos pretensamente consensuais e pela 
busca de neutralização de fissuras de cunho político. Essas novas instituições – 
inspiradas, em última análise, no formato diplomático da Organização das Nações 
Unidas – tinham como seu maior exemplo a União Internacional de Arquitetos, 
ainda que fossem, muitas vezes, regionais e com preocupações específicas, tais 
como a FPAA ou a Commonwealth Association of Architects (1960), criada para 
representar a profissão dentro do processo de descolonização britânica125.

Assim como a UIA, a FPAA animava-se pelo ideal de independência, afir-
mando sua autonomia e determinando o impedimento de qualquer interferência 
politica, religiosa ou de questões externas à profissão que pudesse contribuir para 
a “a destruição do clima de estreita e construtiva amizade entre os arquitetos da 
América”. Tratava-se de enaltecer a posição social do arquiteto e estabelecer uma 
vinculação ativa e efetiva com fins culturais, artísticos, científicos e profissionais126. 

Foi estabelecido que a Federação seria constituída por associações, colé-
gios, institutos, sociedades, federações de sociedades e delegações de arquitetos 
de todos os países americanos, contanto que tivessem um número mínimo de 
associados e fossem compostas exclusivamente por profissionais arquitetos – em 
concordância com os novos padrões de agremiação defendidos desde os anos 
de 1920. Tal exigência é a provável explicação do pequeno número de membros 
fundadores, revelando o alcance parcial da entidade no continente, que, naquele 
momento, passava por processos nacionais muito diferentes de consolidação de 
seus meios profissionais, nem sempre amplos ou autônomos.

Dos vinte e dois países americanos independentes em 1950, somente onze 
instituições nacionais assinaram o seu estatuto de fundação: a Sociedade Central de 

125. GLENDINNING, Miles. Cold-War conciliation: International architectural congresses in 
the late 1950s and early 1960s. The Journal of Architecture, v. 14, n. 2, p. 197-217, abr. 2009.

126. FPAA. Estatutos. Reglamentos. Montevidéu, 1965. 20p. Arquivo IAB-DN.



274

Arquitetos da Argentina, o Instituto de Arquitetos do Brasil, a Sociedade Colombiana 
de Arquitetos, o Colégio Nacional de Arquitetos de Cuba, o Colégio Nacional de 
Arquitetos do Chile, o Instituto Americano de Arquitetos, a Sociedade de Arquitetos 
Mexicanos, a Sociedade de Arquitetos do Peru, o Instituto de Arquitetos de Porto 
Rico, a Sociedade de Arquitetos do Uruguai e a Sociedade Venezuelana de Arqui-
tetos. Contudo, ainda que em número pequeno, tratava-se das mais representativas 
entidades em seus respectivos países e certamente das mais ativas no continente. 

De fato, o propósito de agregação ampla foi um dos principais problemas 
enfrentados pela Federação até 1970. Se eram numerosas as citações de ideais 
de união, fraternidade, família, amizade e, ao mesmo tempo, do valor dado à 
heterogeneidade, as dificuldades de um efetivo alcance continental colocavam em 
xeque tal discurso fundador. Ainda que Canadá, Paraguai, Equador, Guatemala, 
Panamá e Haiti tenham sido incorporados ao longo do período, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Nicarágua e Republica Dominicana tiveram suas sucessivas 
solicitações de adesão sempre recusadas com o argumento do desacordo de suas 
constituições com as exigências da FPAA, seja por seu número de integrantes, 
seja por sua vinculação a outras categorias profissionais127.

De modo a cumprir o que continuava sendo o seu principal objetivo – a 
organização dos Congressos Pan-Americanos –, uma nova estrutura admi-
nistrativa foi criada para buscar a ampliação e a sistematização de sua atuação 
continental: um Conselho Geral (com um membro de cada uma das associações 
filiadas) que elegeria um Comitê Executivo a cada novo congresso e uma Secre-
taria Geral permanente, como órgão executivo, com sede em Montevidéu. Com 
a aprovação dos regulamentos da entidade, no 8º Congresso, de 1952, o uruguaio 
Jaime Marques foi designado secretário-geral e tornou-se o principal interlocutor 
do IAB no que diz respeito às comunicações trocadas com a FPAA até 1970128. 

127. FPAA. Acta n.1. São Paulo, 20 set. 1954. 4p. Arquivo IAB-DN; FPAA. Actas de las sesiones 
del Consejo General de la FPAA. Caracas, set. 1955. 15p. Arquivo IAB-DN; MARQUES, 
Jaime (Secretário FPAA) [Carta] dez. 1959, Montevidéu [para] Seções Nacionais. Ar-
quivo IAB-DN; MARQUES, Jaime. Noticioso General de La Secretaria. Montevidéu, 
15 ago. 1962. 3p. Arquivo IAB-DN.

128. Para além da informação de que Jaime Marques foi também presidente da SAU em 1947, 
não foi possível encontrar qualquer outro dado sobre sua biografia.
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Nesse mesmo ano, o Comitê Executivo provisório, composto em 1950 
exclusivamente por arquitetos uruguaios, foi substituído por uma nova compo-
sição, agora eleita: como presidente, o venezuelano Gustavo Wallis, como pri-
meiro vice-presidente, o mexicano Carlos Lazo, como segundo vice-presidente, 
o cubano Horácio Navarrete, como terceiro vice-presidente, o peruano Rafael 
Marquina, além da indicação do tesoureiro pela Sociedade de Arquitetos do 
Uruguai e de dois delegados de cada um dos países conselheiros: EUA, Argen-
tina, Colômbia, Chile e Brasil – sendo Rafael Galvão e Carlos Frederico Ferreira 
titular e suplente, respectivamente129.

Era a primeira formalização de um costume que se tornaria praxe daí em 
diante: apesar de teoricamente eleito, o cargo de presidente era destinado ao de-
legado titular do país-sede do próximo congresso e as três vice-presidências eram 
distribuídas aos mais recentes ex-presidentes. É interessante notar que, apesar 
da existência desse acordo não formalizado, não achamos qualquer registro de 
contestação por parte das agremiações associadas, o que aponta para a hipótese de 
que a Federação tenha ocupado um espaço secundário nas redes de interlocução 
institucional que as agremiações nacionais então construíam. Esse parece ser, ao 
menos, o caso do IAB a partir dos anos de 1950. Se, como veremos no terceiro 
capítulo, ao longo do período estudado, a instituição brasileira mobiliza-se na-
cional e internacionalmente para consolidar uma frente de embates por espaços 
de discussão e de poder na União Internacional dos Arquitetos, pouco ela virá a 
questionar a respeito dos rumos da Federação, não chegando a ocupar ou disputar 
cargos diretivos para além do posto de conselheiro. 

Na grande maioria das interlocuções trocadas com ou sobre a FPAA, tratava-se 
efetivamente de viabilizar a participação brasileira nos congressos e, vez ou outra, 
sediar em território nacional algum evento da entidade. Ao que parece, havia uma 
política deliberada de não engajamento, como podemos perceber na análise retros-
pectiva feita pelo IAB sobre suas relações com a FPAA, enviada ao MRE em 1965:

129. FPAA. Estatutos. Reglamentos. 1953. Arquivo IAB-DN; MARQUES, Jaime. Comunicado 
Geral n. 1. Montevidéu, ago. 1953. Arquivo IAB-DN. O Comitê Executivo provisório 
era formado por Horácio Acosta y Lara, presidente, Daniel Rocco e Leopoldo Agorio, 
vice-presidentes, Elzeario Boix, secretário e Alfredo Campos, tesoureiro.
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Nunca pedimos dotação orçamentária para a FPAA, porque seu sistema de trabalho, 
com reuniões espaçadas de seu conselho, e com Congressos a cada 5 anos, sem a objeti-
vidade prática da UIA, não merecia, enquanto não modificar o seu sistema de trabalho, 
onerar os cofres públicos130.

É razoável afirmar, a partir da documentação encontrada no arquivo do IAB e 
da diminuição de referências aos congressos nas revistas especializadas, que, ao 
entrarmos nos anos de 1950, esses encontros perdem, aparentemente, ressonân-
cia no Instituto e no meio profissional brasileiro. Curiosamente, isso aconteceu 
justamente quando a entidade deu início à formatação de uma estrutura mínima 
de apoio às suas relações internacionais. Sobretudo nos anos de 1960, quando 
passou a contar com o financiamento do Ministério das Relações Exteriores para 
o estabelecimento desse diálogo, seus esforços parecem ter se voltado para outras 
redes de interlocução internacional, envolvendo-se, principalmente, com a UIA, 
como teremos a oportunidade de avaliar mais adiante. 

Seja como for, o fato revela que os arquitetos brasileiros miravam, presumivel-
mente, novas arenas de representação e disputa. Em parte, talvez, por se reconhe-
cerem na proa do movimento moderno internacional naqueles anos e, enquanto 
tal, resistirem à liderança dos EUA e da arquitetura norte-americana na região, 
paradoxalmente revigorada com a promoção da noção de América Latina em de-
trimento do recorte pan-americano anterior. Em parte, também, por não se darem 
conta imediatamente da magnitude do processo em curso, que ao mesmo tempo 
que tragava e homogeneizava toda e qualquer representação e estratégia regional de 
modernização, produzia circuitos de identificação, dissidência e diferenciação mais 
ou menos produtivos no enfrentamento da questão social e do desenvolvimento.

Sem dúvida, a participação a título individual baseada no esforço pessoal de 
seus associados, tal como acontecera entre 1920 e 1950, continuou acontecendo 
em menor escala, sempre amparada pelo IAB, que divulgava sua realização, 
negociava vez ou outra passagens e organizava itinerários de viagem, sem, no 

130. RIBEIRO, Paulo Antunes [Carta] Of.S.G.344/63-65, 13 jan. 1965, Rio de Janeiro [para] 
OLIVEIRA, Paulo Campo de (Chefe da Divisão de Orçamento do Ministério de 
Relações Exteriores). 9p. Arquivo IAB-DN.
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entanto, organizar localmente comissões que qualificassem uma participação 
relevante e uma intervenção teórica coletiva. 

A partir de 1950, as comunicações trocadas entre o IAB e a FPAA dividem-se basi-
camente em dois tipos de assuntos: de um lado, um grupo menor de correspondências, 
que mantém certa frequência anual, emitidas, sobretudo, por Jaime Marques, relativas 
a assuntos administrativos, como o pagamento da cota de associação, a atualização de 
dados e documentos oficiais – estatutos, regulamentos, tabela de honorários, listagem 
de associados, dados relativos à sua formação, composição da diretoria e de conse-
lhos –, e o envio permanente de publicações editadas periodicamente pelo Instituto 
com o objetivo de compor um arquivo das publicações das associações federadas131.

Por outro lado, foi possível levantar um grupo de cartas, circulares, relatórios, 
pautas e atas, não endereçadas diretamente ao IAB, relativas à organização e docu-
mentação dos congressos e das reuniões do Conselho Geral que normalmente os 
antecediam, além das duas Mesas Redondas Panamericanas, realizadas em 1961, em 
Lima, e 1962, em São Paulo, sobre as quais teremos a oportunidade de falar adiante.

2.6. América Latina em questão: os congressos de Caracas e Buenos Aires

Em 1950, mais da metade da população do Uruguai, Argentina, Chile e Venezuela vivia 
em centros urbanos. Brasil e México, ainda que não demograficamente urbanizados 
devido à imensidão de suas populações, abrigavam algumas das maiores metrópoles 
do mundo, como a Cidade do México, Rio de Janeiro e São Paulo. Desde o final da 
Segunda Guerra até meados dos anos de 1960, as maiores economias latino-americanas 
mostraram relativa prosperidade, marcadas por um significativo crescimento indus-
trial e por uma urbanização crescente. A agenda continental de desenvolvimento era 
respaldada, desde 1948, pela criação de agências internacionais, como a Organização 
dos Estados Americanos (OEA) e a Comissão Econômica para a América Latina 
(CEPAL), patrocinadas pela ONU e pelo crescente interesse dos Estados Unidos132.

131. MARQUES, Jaime. Comunicado General n.2. Montevidéu, 16 set.1953. 1p. Arquivo IAB-DN.
132. ALMANDOZ, Arturo. Modernización urbanística en América Latina. Luminarias ex-

tranjeras y cambios disciplinares, 1900-1960. Iberoamericana, v. VII, n. 27, p. 59-78, 2007.
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Se os arquitetos da região compartilhavam, por volta dos anos de 1940, uma 
discussão em torno da linguagem e do ideário modernizador, aos poucos, princi-
palmente a partir da segunda metade da década de 1950, passariam a adotar uma 
nova agenda, voltada à função social do arquiteto, à reforma urbana e fundiária, à 
questão habitacional, ao planejamento e ao desenvolvimentismo. Nesse movimento, 
a preocupação com as identidades nacionais perde força e o ideal pan-americano, 
como argumento de aglutinação, é substituído pela ideia de uma identidade lati-
no-americana partilhada – uma chave de pensamento que funcionou como uma 
verdadeira bomba de sucção, segundo Gorelik, para diversas figuras, disciplinas 
e instituições que estavam conformando outro quadro intelectual, acadêmico e 
político do pensamento social latino-americano, incluindo a disciplina da arqui-
tetura e do urbanismo, em um de seus momentos mais ricos e produtivos133.

Para Gorelik, a partir dos anos de 1950, as cidades latino-americanas torna-
ram-se cenários de aplicação dessas novas agendas, e motores das transformações 
políticas e sociais a que elas faziam referência. Havia, assim, uma simultaneidade entre 
os processos de definição da cidade como problema demográfico, social e político; 
de realização de políticas urbanas e territoriais específicas, de acordo com o conheci-
mento internacional mais avançado; de tematização da cidade nas ciências sociais134.

Para evidenciar esse processo, Gorelik toma como exemplo justamente 
a cidade de Caracas, sede do 9º Congresso Pan-Americano de Arquitetos, em 
1955, que, entre as décadas de 1940 e 1960, sofreu um crescimento explosivo. 
De forma quase simultânea, os temas de planejamento urbano e regional pas-
saram a receber um exame sistemático, em dia com as principais linhas do 
debate internacional, e o sistema urbano e territorial venezuelano, no mesmo 
momento em que se transformava de modo radical, funcionava também como 
um laboratório para a aplicação de teorias e para a formação de uma interna-
cional latino-americana de especialistas135.

Graças à riqueza petroleira, revertida em obras públicas de habitação e in-
fraestrutura, construiu-se uma interação intelectual intensa entre técnicos nacio-

133. GORELIK, Adrián. A produção da “cidade latino-americana”. Tempo Social, v. 17, p. 111-133, 2005.
134. Ibidem.
135. Ibidem.
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nais, profissionais estrangeiros de destaque e instituições recém-criadas, como a 
Comisión Nacional de Urbanismo, em 1946, a Corporación Venezolana de Fomento, 
em 1947, a Oficina Central de Coordinación y Planificación, em 1958, a Sociedad 
Venezolana de Planificación, em 1958, e o Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) 
na Universidade Central da Venezuela, criado em 1960. Ao mesmo tempo, todos 
esses processos eram monitorados, analisados e criticados por grupos de especia-
listas em ciências sociais, em uma intensa e produtiva colaboração internacional.

Um terço menor do que o anterior, o 9º Congresso Pan-Americano foi 
realizado entre 19 e 28 de setembro de 1955 e agregou profissionais em torno do 
tema geral da “Função social do arquiteto: o arquiteto e o planejamento”. Seus 
subtemas voltavam-se ao planejamento integral dos espaços da habitação: mo-
radia, educação, assistência e recreação, discutidos quanto à sua “capacidade” 
(unidade cooperativa, unidade de vizinhança ou comunidade), sua “atividade” 
(urbana, rural ou de descanso), sua “realização” (projeto, construção e operação) 
e seus aspectos econômicos, sociais e tecnológicos136.

O Comitê Organizador venezuelano era composto por nomes significati-
vos do meio profissional local, sobretudo por arquitetos da primeira etapa de 
modernização arquitetônica da cidade, mas que continuavam plenamente ativos 
e apontando novos caminhos, como Gustavo Wallis, Carlos Raul Villanueva, 
Eduardo Chataing, Cipriano Dominguez, Leopoldo Martinez Olavarria, Jorge 
Romero, Henrique Gonzalez Mendez, Guido Bermudez, entre alguns outros137. 

Muitos deles haviam fundado, em 1945, a Sociedade Venezuelana de Ar-
quitetos com o objetivo de incorporar os princípios do modernismo na atuação 
arquitetônica do país e de defender a profissão a partir de sua prática liberal. 
Criada logo após a separação legal das carreiras de arquitetura e engenharia, 
em 1941, a nova associação colocou-se explicitamente como um contraponto 
ao Colégio de Engenheiros da Venezuela, de evidente tendência acadêmica. Ao 
ver o seu número de sócios ampliar-se rapidamente, a SVA iniciou uma intensa 

136. INTEGRAL. IX Congreso Pan-Americano. Integral, v. 1, set. 1955.
137. PEÑA, Jorge Villota. The Hyper Americans! Modern Architecture in Venezuela during the 

1950s. Austin: University of Texas, 2014; SATO, Alberto. Cinco oficinas de arquitectura: 
1948-1958. Caracas: UCV, 1996.
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agenda de atividades, organizando eventos sociais e congressos, estabelecendo um 
diálogo estreito com a recém-criada escola autônoma de arquitetura e lançando 
publicações e periódicos – diga-se de passagem, um plano de ação institucional 
muito parecido com o proposto pelo IAB nesses mesmos anos138.

É importante lembrar que, ainda que o Brasil continuasse em evidência, 
na virada para os anos de 1950 uma série de projetos de diversos países do 
continente – com grande destaque para os venezuelanos – passou a chamar a 
atenção da crítica internacional. Um reconhecimento internacional das experi-
ências latino-americanas em curso, que se deu através de veículos variados de 
difusão – como as exposições no MoMA (neste ano de 1955 inaugurava-se Latin 
American architecture since 1945), a publicação dos livros que as acompanhavam 
e de outros que abrem-se para este novo cenário, como A decade of new archi-
tecture de Siegfried Giedion publicado em 1951, mas também matérias nas mais 
importantes revistas especializadas do mundo – e que construiu muito do que 
conhecemos sobre esta experiência continental139.

138. CASAS, Lorenzo; VICENTE, Henry. 65 años de la creacíon de la SVA. Entre Rayas, n. 84, 2010.
139. ESPINOZA, José Carlos Huapaya; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras. Olhares 

cruzados: visões do urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960. In: GOMES, 
Marco Aurélio A. de Filgueiras (Org.). Urbanismo na América do Sul: circulação de 
ideias e constituição do campo, 1920-1960. Salvador: UFBA, 2009.

2.6.1
Os 7 fundadores da So-
ciedade Venezuelana de 
Arquitetos. Em pé: Enri-
que García Maldonado, 
Carlos Raúl Villanueva 

e Rafael Bergamín. 
Sentados: Heriberto 

González Méndez 
Cipriano Domínguez, 

Luis Eduardo Chataing y 
Roberto Henríquez.

2.6.2
Unidade de Habitação 

de Cerro Grande, proje-
to de Guido Bermudez. 

Caracas, 1951-1954.
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É verdade que, ao lado da construção desse olhar estrangeiro, é perceptível 
a emergência de uma vasta produção editorial local, sobretudo pela multiplicação 
de periódicos especializados, que, junto aos congressos, conformaram outro 
universo de preocupações e mecanismos independentes de circulação de ideias, 
relativizando o peso de referências teoricamente icônicas para a produção arqui-
tetônica e urbanística latino-americana. Apesar do âmbito mais restrito de suas 
produções, nota-se um efetivo intercâmbio entre essas publicações periódicas, 
que não descuidavam do panorama internacional, eram distribuídas interna-
cionalmente, indicavam títulos estrangeiros recebidos e tinham como prática 
corrente a reprodução de artigos umas das outras140.

Voltemos aos congressos. Essa nona edição, inaugurada pelo presidente Mar-
cos Pérez Jiménez, incluiu a visita às obras da Cidade Universitária – já amplamente 
divulgadas internacionalmente – e aos grandes blocos de habitação do Banco 
Obrero, que, em menos de cinco anos, havia entregado mais de 12.000 unidades de 
moradia141. Marcel Breuer e Richard Neutra eram convidados de honra, ao lado de 
outros, como os brasileiros Nestor de Figueiredo, Rino Levi e Oscar Niemeyer (que 
desenvolvia, concomitantemente, o seu projeto para o Museu de Arte de Caracas).

140. ESPINOZA, José Carlos Huapaya; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras. Olhares 
cruzados: visões do urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960, op. cit.

141. SATO, Alberto. Cinco oficinas de arquitectura: 1948-1958. Caracas: UCV, 1996.

2.6.3
Centro de Caracas, com 
destaque para o Centro 
Simón Bolivar, projeto 
de Cipriano Domín-
guez. Caracas, 1955.

2.6.4
Cidade Universitária, 
projeto de Carlos Raul 
Villanueva. Caracas, 
1952-1953.
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Ao final do encontro, a comissão organizadora mostrou-se satisfeita. Para 
Ernesto Fuenmayor, o formato e a produtividade do evento tinham sido mui-
to superiores aos do encontro mexicano, inefetivo por sua dimensão e sem a 
amplitude desejada para a discussão. Nas palavras de Jorge Romero Gutierrez, 
autor do Helicóide de Roca Tarpeya, o Congresso dava concretude final à pro-
fissão na Venezuela142. Para Carlos Raul Villanueva, era, sem dúvida, o melhor 
Congresso realizado até então:

 
No entanto, creio poder acrescentar que nosso continente e nosso trabalho exigem um 
tipo de reunião internacional com uma forma distinta de colocação dos problemas 
arquitetônicos e com um método de exposição mais conciso, coordenado, que ofereça 
maior possibilidade de formar rapidamente um juízo claro, preciso e documentado. 
Congressos dedicados a temas únicos e trabalhos expostos com o apoio de algum sistema 
de organização visual, como a “grelha” do CIAM, creio que responderiam melhor à 
necessidade continental de comparação, colaboração e contato143.

Pierre Vago, convidado de honra e representante da UIA, ao mesmo tempo em 
que saudava a excelente organização, não poupou o evento de críticas semelhantes 
à de Villanueva ao compará-lo à vivacidade e dinamismo do Congresso da UIA, 
realizado meses antes na Holanda. Se, neste último, todos os participantes – de-
legados, observadores, convidados e estudantes – eram autorizados a discutir nas 
sessões de debate, em Caracas, a maioria dos congressistas assistiam a alguns 
poucos delegados emitirem suas opiniões. Mais do que isso, Vago não hesitou em 
emitir algumas reprimendas à arquitetura venezuelana, adotando, curiosamente, 
tons semelhantes às recentes críticas estrangeiras enunciadas sobre a produção 
brasileira, que revertiam o seu sentido positivo144:

142. PLANIFICACIÓN y función social del arquitecto. Integral, n. 2, dez. 1955.
143. Ibidem.
144. DEDECCA, Paula Gorenstein. Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as 

revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação de 
Mestrado. São Paulo: Fauusp, 2012; RIGOTTI, Ana Maria. Brazil Deceives. Block, n. 4, 1991.
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Uma impressão geral fica desta visita: a de uma grande vitalidade, de uma força pujante, 
explosiva, e de uma vontade de modernismo que quase chega ao excesso. E logo, a de que 
os arquitetos, empurrados por sua necessidade, por essa imperiosa vitalidade, se veem 
obrigados a trabalhar muito rapidamente, às vezes temos a impressão de que os projetos 
não têm sido amadurecidos suficientemente, de que não se alcançou todavia o estágio no 
qual a qualidade faz par com a quantidade.145

Apesar de sua reunião preparatória ter sido realizada em São Paulo em setembro 
de 1954, com grande dedicação do departamento paulista do IAB, pouco sabe-
mos sobre a participação brasileira nesse Congresso146. Seus preparativos foram 
razoavelmente divulgados nos boletins e revistas do Brasil, mas, pelo fato de seus 
anais não terem sido publicados e tampouco contarmos com algum relato – com 
exceção de um comentário de Geraldo Ferraz na revista Habitat –, não temos 
como avaliar efetivamente a participação local, que pode ter somado por volta 
de 27 brasileiros, sobretudo de São Paulo e do Rio de Janeiro147. De todo modo, 
ao folhearmos os periódicos publicados no Brasil, fica evidente o espaço muito 
maior dedicado ao encontro da UIA e ao I Congresso Pan-Americano de Estu-
dantes de Arquitetura e Urbanismo, realizado no Rio de Janeiro no mesmo ano. 

É importante pontuar que esse Congresso impulsionou as tratativas para 
a vinculação da FPAA à Organização dos Estados Americanos, concretizadas 
em 1956 com a aprovação de um acordo de “relações de caráter geral”, que sig-
nificava, na prática, a manutenção de interlocuções pontuais como a troca de 
documentos, o envio de boletins da OEA, um ou outro convite para reuniões 

145. VAGO, Pierre. El futuro de la arquitectura venezolana esta en manos de los profesionales 
venezolanos. Integral, n. 2, dez. 1955.

146. A reunião foi considerada uma “homenagem à pujante cidade em seu IV Centenário” e contava 
com um amplo e concorrido programa extraoficial – encontros com autoridades paulistas, 
almoços, apresentação de slides sobre a arquitetura brasileira, palestras proferidas pelos vi-
sitantes e uma cobertura significativa pela imprensa local. Além da diretoria e da delegação 
oficial – composta por arquitetos de Cuba, Venezuela, Argentina e Uruguai –, observadores 
brasileiros assistiram à reunião sediada no IAB-SP, tais como Rino Levi, Gilberto Junqueira 
Caldas, Eduardo Kneese de Mello e Ícaro de Castro Mello. FPAA. Acta n. 1. São Paulo, 20 set. 
1954. 4p. Arquivo IAB-DN; O PRÓXIMO Congresso Pan-americano de Arquitetura. Gazeta 
de São Paulo, 28 set. 1954 (recorte de jornal, sem informação de página). Arquivo IAB-DN.

147. IAB-SP. Circular 642/55. São Paulo, 12 ago. 1955. 1p. Arquivo IAB-SP.
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pertinentes. Nos anos seguintes, a Federação tentou frequentemente estreitar 
esses laços, buscando a aprovação de um acordo de “relação de caráter especial” 
(a partir do qual poderiam ser implementados projetos de interesse para ambas 
as instituições); a consulta mútua sobre assuntos técnicos gerais de arquitetura, 
planejamento e habitação; a divulgação e coordenação de esforços; o intercâmbio 
de documentos de interesse comum e a representação recíproca em reuniões 
importantes. No entanto, malgrado a insistência da Federação, as relações entre 
as duas instituições foram mantidas nesse nível superficial ao menos até 1970148. 

Por conseguinte, ao que parece, são poucos os impactos diretos dessa relação 
nas ações da FPAA e das suas agremiações associadas. De fato, na documentação 
consultada, não foram encontradas comunicações diretas entre o IAB e a OEA, ainda 
que fosse frequente o recebimento de informações sobre as atividades promovidas 
pela entidade internacional, principalmente sobre seus cursos de formação, como os 
de Planejamento Urbano (Inglaterra, 1966), Habitação, Construção e Planejamento 
Urbano e Regional (Holanda, 1968) e Arquitetura Tropical (Inglaterra, 1969)149.

Também constam nos arquivos do Instituto a série de Circulares Semanais 
da Aliança para o Progresso, publicadas entre 1964 e 1965, bem como comu-
nicações esparsas com outras instituições interessadas em atuar no contexto 
americano – como a Organização Interamericana de Cooperação Intermunicipal 
(OICI), a Federação Interamericana da Indústria da Construção, o Centro Re-
gional de Construções Escolares para a América Latina (CONESCAL), a Divisão 
de Habitação e Planejamento da União Panamericana (DVPUP) e a Sociedad 

148. SOLOW, Anatole A. (Divisão de Habitação e Planejamento, OEA) [Carta] 8 jul. 1955, 
Washington D.C. [para] MARQUES, Jaime (Secretário FPAA). 4p. Arquivo FPAA; 
MARQUES, Jaime (Secretário FPAA). [Carta] 22 mar. 1956, Montevidéu [para] OTE-
RO, José Mora (Secretário Geral da OEA). 1p. Sobre acertos para acordo a ser firmado 
entre a FPAA e a OEA. Arquivo FPAA; MARQUES, Jaime (Secretário FPAA). [Car-
ta] 07 jun. 1956, Montevidéu [para] OTERO, José Mora (Secretário Geral da OEA). 
1p. Sobre acertos para acordo a ser firmado entre a FPAA e a OEA. Arquivo FPAA; 
OTERO, José Mora (Secretário Geral da OEA) [Carta] 30 abr. 1956, Washington D.C. 
[para] MARQUES, Jaime (Secretário FPAA). Arquivo FPAA.

149. MRE [Carta CNAT/1206/661.(20)] 23 jul.1963, Rio de Janeiro [para] IAB-DN. 2p. Arquivo 
IAB-DN; BIRKHOLZ, Lauro Bastos (Diretor do C.P.E.U) [Carta of.185/65/CPEU] 23.nov.1965, 
São Paulo [para] BOTTI,Alberto Rubens (Presidente IAB-SP). 1p. Arquivo IAB-SP.
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Interamericana de Planificación150. A diversidade das redes interamericanas 
de estudos, debates e proposições urbano-regionais, com distintos propósitos 
e colocando em contato profissionais de campos intelectuais múltiplos, já foi 
apresentada por Rodrigo Santos de Faria. Para ele, a institucionalização foi uma 
característica estrutural  das redes interessadas nas questões da arquitetura, do 
urbanismo e do planejamento urbano, que mantiveram a realidade das cidades 
latino-americanas em permanente “projeto-projeção de futuro”151. 

No arquivo do IAB, são as atividades do Centro Interamericano de Vivenda 
e Planejamento (CINVA) as que têm o maior número de registros. Como vimos, 
a cidade e a habitação enquadravam-se como objetos de pesquisa, sob o discurso 
modernizador de superação da marginalidade e do subdesenvolvimento na América 
Latina, com teor estatizante e nacionalista que favorecia a ideia do planejamento 
físico-territorial, interdisciplinar e como caminho para a superação dos problemas 
urbanos152. Estabelecido por decisão do Conselho Interamericano Econômico e 
Social, de acordo com o programa de cooperação técnica da OEA, o Centro foi 
criado por meio de um acordo multilateral firmado em setembro de 1951, tendo 
sido inaugurado em maio de 1952 e instalado na Cidade Universitária de Bogotá. 
A entidade tinha como funções principais o ensino, a pesquisa, o intercâmbio, a 
documentação, a divulgação e a assessoria técnica nas áreas de habitação, urbanis-
mo e construção na América Latina, apoiando-se em critérios multidisciplinares e 
buscando suprir a carência de instituições nacionais dedicadas ao tema153. 

150. Não foram encontradas referências diretas às atividades do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID, 1959) e do Banco Mundial na região, instituições financeiras que 
passaram a ter grande ingerência nas políticas públicas, especialmente ligadas à habi-
tação. Ver ARANTES, Pedro. O ajuste urbano: as políticas do Banco Mundial e do BID 
para as cidades latino-americanas. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Fauusp, 2004.

151. FARIA, Rodrigo Santos de. Pensar por redes. In: JACQUES, Paola Berenstein; PEREIRA, 
Margareth da Silva. Nebulosas do pensamento urbanístico. Salvador: EDUFBA, 2018.

152. BOTAS, Nilce Cristina Aravecchia. Conexões Brasil-América Latina a partir do Centro Intera-
mericano de Vivenda e Planejamento (CINVA). In: Anais do II Encontro da Associação Na-
cional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (ENANPARQ). Natal: 2012.

153. PEÑA RODRIGUEZ, Martha Liliana. El Programa CINVA y la acción comunal. Bitácora 
Urbano/ Territorial, v. 12, n. 1, p. 185-192, 2008; ACEBEDO RESTREPO, Luis Fernando. 
El CINVA y su entorno espacial y político. Mimesis, v. 24, n. 1, p. 59-89, 2003.
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Até 1965, foram oferecidos treze cursos regulares com duração de dez meses, 
que tinham como meta a formação generalista de profissionais de áreas diversas 
em aspectos construtivos, econômicos, sociais e administrativos da habitação de 
interesse social. A partir desse ano, o Centro passou a avaliar, tendo em vista a 
criação de instituições nacionais de habitação e a realização de numerosos pro-
jetos locais, a necessidade da criação de Cursos Superiores de Habitação, então 
mais especializados em problemas específicos de administração, financiamento 
e desenho, em nível nacional, regional e local154.

Mediadas pelo IAB, são frequentes a divulgação de inscrições nos cursos 
e o recebimento de publicações do CINVA, tais como “Manual para orga-
nização de Projetos Pilotos de ajuda própria e ajuda mútua em habitação”, 
“Considerações sobre as habitações para os trópicos húmidos”, “O conceito de 
desenvolvimento progressivo no desenho da habitação”, “O Marco Cultural no 
estudo da habitação” e “Desenho e construção nos trópicos”, além de uma lista 
mensal de novas aquisições da Biblioteca. 

O 10º Congresso, realizado em Buenos Aires de 8 a 16 de outubro de 1960, 
continuava a se dedicar ao debate do “arquiteto frente aos problemas do habitar do 
homem”, buscando abordar a questão a partir de quatro eixos: o que vinha sendo 
feito, como poderia ser feito, com quais materiais e onde deveria ser implantado 
nas Américas. Atique nota que as conclusões do encontro atrelavam a solução 
do problema da habitação e do planejamento a um esperado desenvolvimento 
econômico, à implantação de estabilidade política e à difusão da segurança social 
em cada país, adotando um viés de debate tecnicista. Um discurso, portanto, 
voltado à ideologia desenvolvimentista daqueles anos e que quase sempre indicava 
resoluções que, em tese, poderiam advir a médio prazo – uma previsão falida 
frente à eclosão das ditaduras civis-militares em meados da década155.

Esse apontamento poderia justificar o desengajamento do meio profissional 
brasileiro em relação aos Congressos Pan-Americanos, visto que era um caminho 
claramente discrepante da crescente politização e militância dos arquitetos locais 

154. OEA/CINVA. II Curso Superior de Vivenda. Bogotá: CINVA, 1966. Arquivo IAB-DN.
155. ATIQUE, Fernando. Congresso pan-americano de arquiteto: ethos continental e herança euro-

peia na formulação do campo do planejamento (1920-1960). Urbana, v. 6, n. 8, p. 15-32, 2014.
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interessados no estabelecimento de relações internacionais a partir do IAB. Como 
veremos no terceiro capítulo, dois anos depois, por exemplo, o Congresso realizado 
pela UIA em Cuba mobilizou 62 delegados e cerca de 200 participantes brasileiros. 

Em Buenos Aires, Eduardo Corona era o presidente da delegação, que incluía 
Clodomiro de Abreu, Aderbal Brito Arantes, Maria Lucia Motta de Athayde, Ro-
berto Bergamini, Mauricio Aron Braun, Abram Elman, Sairo José Farias, Pablo 
Freitas, José Maria Gandolfi, Olmiro Gomes, Fernando Gonzalez, Geraldo Gui-
maraens, Edgar Graeff, Cabus Jamil, Eduardo Kneese de Mello, Lucjan Korngold, 
Rino Levi, Anna Maria Lubambo, Victor Reif, Sergio Reis, Ivan Oliveira Santos, 
Francisco Pedro Simch, Luis Saia, Vasco Venchiarutti, Armenio Wendhausen, 
Jorge Wilheim e Roger Zmekhol. Também participaram os estudantes Ruben 
Bianchi, Delfin Cuello e Miguel Juliano Silva156.

Apesar de ser, até então, a maior delegação brasileira que já participou 
desses eventos, diga-se de passagem, um grupo novamente composto quase 
que exclusivamente por paulistas, ela apresentou uma única tese: “A habitação 
fixa um aspecto no modo de vida do homem. O Planejamento significa a con-
sideração da totalidade desse modo de vida”. Na exposição, foi a terceira menor 
participação, com 45 painéis. Não encontramos menções ao evento nas revistas 
especializadas brasileiras. Nem mesmo as revistas argentinas dedicaram grande 
atenção à divulgação de seus acontecimentos.

Embora esta afirmação esteja um tanto equivocada para o caso brasileiro, 
Arango afirma que nenhum arquiteto latino-americano de destaque assistiu ao 
Congresso, encerrando suas menções a estes eventos, ainda que tenha analisado 
o meio profissional latino-americano até 1975157. Não encontramos qualquer 
menção nas narrativas sobre a história da arquitetura ou do urbanismo lati-
no-americanos sobre as edições posteriores dos Congressos Pan-Americanos 
de Arquitetos, realizadas em 1965, 1968 e 1970. 

156. COMITE EJECUTIVO. X Congreso Panamericano de Arquitectos - Buenos Aires - 1960. 
Buenos Aires: Talleres Graficos Optimus, 1962.

157. ARANGO CARDINAL, Silvia. Ciudad y arquitectura: seis generaciones que construyeron 
la América Latina moderna. México: Fondo de Cultura Económica, 2013.
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2.7. Habitação e cooperação: as mesas redondas de Lima e São Paulo

Desde o final da Segunda Guerra, o tema da habitação social vinha ganhando 
densidade na América Latina, contribuindo para sua afirmação como laboratório 
de alternativas de grande relevância internacional, especialmente no que passava a 
ser compreendido como Terceiro Mundo. A partir de então, experiências públicas 
como as dos Institutos de Aposentadoria e Pensões ou, no caso da capital federal, 
do Departamento de Habitação Popular, no Brasil; do Banco Obrero, na Vene-
zuela; da Corporación Nacional de Vivienda, no Peru e da Dirección de Pensiones 
Civiles, no Mexico, entre outras, vinham se convertendo em referências mundiais, 
ora em termos de arquitetura e urbanismo, ora em termos de arregimentação de 
capitais em políticas habitacionais. Seja pela qualidade projetual, seja pela escala 
das intervenções, seja pelas novidades que introduziam, realizações assinadas por 
Afonso Eduardo Reidy, Carlos Raul Villanueva, Santiago Agurto ou Mario Pani 
viriam a se tornar emblemáticas da difusão dos modelos modernos de unidades 
de vizinhança. O CINVA, nesse cenário, seria convertido em um polo de formação 
profissional e de pesquisa tipológica, tecnológica e política dos mais relevantes no 
setor. Não espanta a enorme projeção continental adquirida pelo tema ao longo 
dos anos, estimulando as associações profissionais a investirem em iniciativas de 
intercâmbio de ideias e experiências, e mesmo de cooperação multilateral.

Foi nesse sentido que se realizou em Lima, de 24 a 30 de setembro de 1961, 
a primeira Mesa Redonda Pan-Americana de Arquitetos. Seguindo as resoluções 
dos congressos de 1955 e de 1960, que apontavam para a necessidade de criação 
de um Banco Privado Interamericano de Fomento à Habitação de Interesse 
Social, o encontro pretendia discutir a formação emergencial de um mercado 
comum e a construção de fábricas para a produção de materiais de construção 
normatizados – uma questão que vinha se tornando cara para a Federação –, 
visando enfrentar o problema emergencial da moradia na América Latina158.

158. São diversos os documentos sobre esse assunto, por exemplo: FPAA. Resolución del IX 
Congreso Panamericano de Arquitectos. Resolución V: Creación del Banco Privado 
Interamericano de Fomento a la Vivienda de Interes Social. Caracas, set. 1955. Arquivo 
IAB-DN; LARRAÍN, Hernán (Presidente da Comissão Executiva de Estudos para o 
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Organizada pela Sociedade de Arquitetos Mexicanos com a colaboração 
da Sociedade de Arquitetos do Peru, a primeira mesa cumpriu um papel im-
portante de negociação e tratativas intergovernamentais a respeito do tema, 
lideradas pelo mexicano Guillermo Rossell. Ao lado de representantes de mais 
doze países e de delegados da UIA, do Conselho Internacional de Construção 
e da Federação Internacional das Indústrias de Construção, Eduardo Kneese 
de Mello foi enviado a Lima como delegado titular do Brasil. Na ocasião, e em 
concordância com o acordo firmado entre o IAB e a SAM, a participação bra-
sileira recebeu amplo apoio do Governo Federal:

 
[...] reafirmo o mais decidido apoio à realização dos objetivos técnicos, sociais e econô-
micos que estão implícitos nesses documentos e que beneficiam a classe mais necessitada 
dos povos latino-americanos, com referência a promoção, coordenação e direção do 
mercado comum latino-americano em benefício da construção popular. Nosso apoio 
se traduzirá na presença de representantes brasileiros na próxima mesa redonda [...]159.

Em suas resoluções, o encontro recomendava a sistematização e intercâmbio de 
informações sobre produtos e materiais da indústria da construção; a elaboração 
de um glossário de termos técnicos; a adoção universal do sistema métrico decimal 
na construção civil; o estabelecimento de normas e especificações comuns de cons-
trução; a coordenação dimensional de elementos construtivos; um inventário de 
estudos e realizações de construção industrializada em todos os países, bem como os 
modos existentes de fomento; a adoção de uma politica pública de reserva de terras 
e, por fim, a habilitação da área rural e a formação de comunidades agrícolas160.

Banco Privado Interamericano de Fomento à Habitação de Interesse social) [Carta] 28 
nov. 1955, Santiago [para] HOLLAND, Henry (Secretário de Estado Adjunto dos EUA 
para assuntos interamericanos). 5p. Sobre os princípios básicos e tramitação interna-
cional do projeto sobre o Banco Privado Interamericano de Fomento à Habitação de 
Interesse Social. Arquivo IAB-DN.; MARQUES, Jaime (Secretário FPAA) [Carta] 13 
set. 1961, Montevidéu [para] ROZA, Ary Garcia (Presidente IAB). Arquivo IAB-DN.

159. MAURÍCIO, Jayme. Jânio e os arquitetos: construção popular. Correio da Manhã, 21 
mar. 1961. p.20

160. FPAA. Conclusões aprovadas pela Assembleia Geral da I Mesa Redonda Panamericana 
de Arquitetos. Lima, 30 set. 1961. 7p. Arquivo IAB-DN.
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Ao final do encontro, imaginando que o evento traria grande interesse 
para o Brasil, com a visita de arquitetos, industriais e representantes oficiais de 
países americanos, Kneese ofereceu sediar a segunda mesa em São Paulo, ape-
sar de evidenciar, logo após o retorno ao país, algum descontentamento com a 
organização de sua participação no encontro peruano: 

Devo lamentar que, para representar o IAB e o nosso país em um encontro de arquite-
tos de toda a América, em que se discutiu tema de tão alta importância, eu tenha ido 
sozinho, sem companheiros, sem assessores técnicos, sem uma orientação previamente 
estudada, discutida e aprovada pelo IAB e pelas autoridades brasileiras, de modo que 
a minha palavra, naquele congresso, pudesse traduzir, seguramente, a opinião e os 
desejos dos arquitetos e do Governo do Brasil.161

A 2a Mesa Redonda, coordenada por Kneese de Mello e realizada em São Paulo em 
1962, de 10 a 18 de novembro, coincidia com a organização de mais dois eventos 
internacionais pelo IAB no mesmo ano: a reunião da Comissão de Construções 
Esportivas, na capital paulista, e o II Seminário Internacional de Arquitetura 
Industrial, no Rio de Janeiro, ambos com o patrocínio da UIA. Foi também em 
1962 que o Instituto promoveu a I Jornada de Habitação, que sugeriu alterações 
das leis que estavam sendo formuladas em torno das questões habitacionais e 
urbanas e que serviu como começo da organização do debate dos arquitetos, 
culminando no Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRu) em 1963162.

161. RIBEIRO, Paulo Antunes [Carta] 017/61-63, 08 set. 196, Rio de Janeiro [para] Comis-
são Organizadora da I Mesa Redonda de Arquitetos. 1p. Arquivo IAB-DN; FPAA. 
Conclusões aprovadas pela Assembleia Geral da I Mesa Redonda Panamericana de 
Arquitetos. Lima, 30 set. 1961. 7p. Arquivo IAB-DN; MELLO, Eduardo Kneese [Carta] 
30 out. 1961, São Paulo [para] MELLO, Ícaro de Castro (presidente IAB). 4p. Arquivo 
IAB-DN. Avisado pelo IAB três dias antes do início, ao mesmo tempo em que se sentia 
honrado, queixava-se da ausência de tempo para preparação prévia da representação 
oficial brasileira e de apoio financeiro por parte do Instituto.

162. MELLO, Eduardo Kneese [Carta] 06 fev. 1962, São Paulo [para] MARQUES, Jaime 
(Secretário FPAA). 1p. Arquivo FPAA. Ver também: SOUZA, Diego Beja Inglez de. 
Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social e cultura popular em Per-
nambuco, 1960-64. São Paulo: Annablume, 2010.
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A organização concomitante dos três eventos internacionais, que dependiam 
do apoio logístico e financeiro prometido pelo Governo Federal, tornou-se motivo 
de extrema tensão interna na diretoria do IAB, sobretudo quando a renúncia 
de Jânio Quadros e o corte de verbas lançaram um clima de incertezas sobre 
os Comitês Organizadores. Contrariando os apelos da diretoria e de diversos 
associados, Kneese optou por dar continuidade às preparações do evento, visto 
que grande parte de seu comprometimento financeiro poderia ser resolvido com 
os aportes das delegações convidadas.

Tendo em vista sua trajetória e as questões que buscava enfrentar com sua 
prática projetual, não é estranha a dedicação de Kneese ao evento. Se desde 1930 
temos notícia dos primeiros debates sobre a pré-fabricação em âmbito brasileiro, 
como no Congresso de Habitação de 1931 e na Jornada da Habitação Econômica 
do IDORT, em 1941, o grande impulso para apropriação desse debate localmente 
apenas se daria no pós-Segunda Guerra, por intermédio do intercâmbio com expe-
riências europeias. O envolvimento com o tema nos 2º e 3o Congressos Brasileiros 
de Arquitetos, realizados em 1948 e 1953, respectivamente, demonstrara o anseio 
dos arquitetos por participar de modo mais amplo da discussão acerca da função 
social da arquitetura e do desenvolvimento dos setores produtivos nacionais por 
meio de iniciativas de racionalização do projeto e do canteiro de obras163.

A questão da pré-fabricação de componentes construtivos e sua aplicação 
racionalizada nos projetos de arquitetura, de fato, tornara-se uma constante na 
obra de Kneese de Mello, desde a experiência da UNISECO, na década de 1950, 
até o projeto e construção do Conjunto Residencial para Estudantes da Univer-
sidade de São Paulo (CRUSP), projetado em 1961 e inaugurado em 1963. A obra 
talvez possa ser considerada a primeira experiência, no país, de pré-fabricação 
em estrutura reticulada com vários pavimentos164. Não por acaso, a primeira 
participação do arquiteto de que temos notícia em atividades da UIA ocorreria 

163. KAMIMURA, Rodrigo. O problema social na arquitetura e o processo de modernização em 
São Paulo: diálogos, 1945-1965. Tese de doutorado. São Carlos: EESC-USP, 2016.

164. GASPAR, Natália Maria. O debate sobre a industrialização da arquitetura na Fauusp 
durante as décadas de 1950 e 1960. Dissertação de mestrado. São Paulo: Fauusp, 2016; 
MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. Pré-fabricação e a obra de Eduardo 
Kneese de Mello. São Paulo: Fauusp, 2007.
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precisamente junto à Comissão de Pesquisa de Industrialização da Construção, 
quando tomou parte de uma reunião em Moscou em setembro de 1962, sendo, 
então, diga-se de passagem, o único arquiteto das Américas.

Trata-se de uma discussão – para a qual o IAB desempenhou um papel 
fundamental como aglutinador - que pensava a industrialização da construção 
e o planejamento como aspectos distintos do mesmo problema de expansão 
do território urbanizado. A perspectiva do debate era que o enfrentamento da 
questão exigia um modo de atuação que superava as formas tradicionais de 
concepção arquitetônica centralizadas pelo autor isolado, inserindo o modo de 
atuação articulada e multidisciplinar, capaz de desenvolver soluções novas e 
integradas, tanto para o edifício como para a cidade165. 

165. KOURY, Ana Paula. Arquitetura construtiva. Proposições para a produção material da 
arquitetura contemporânea no Brasil. Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2005. Ver 
tb: NOBRE, Ana Luiza. Fios cortantes: projeto e produto, arquitetura e design no Rio de 
Janeiro (1950-70). Tese de doutorado. Rio de Janeiro: PUC-RJ, 2008.
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Prevista inicialmente para ser realizada na Cidade Universitária, mas trans-
ferida para o IAB-SP devido ao atraso das obras do CRUSP, a programação dessa 
2a Mesa Redonda voltou-se ao debate de três temas – aspectos técnicos da arqui-
tetura e da engenharia, aspectos industriais e aspectos governamentais – tendo 
como objetivo “o estudo da forma e desenvolvimento de um Mercado Comum 
Latino-Americano aplicado aos materiais e à indústria da construção nos aspectos 
relativos à habitação e escolas, tanto urbanas como rurais”. 

Participaram do evento cerca de setenta arquitetos, aproximadamente trinta 
não brasileiros, sendo as maiores delegações as do Uruguai, Argentina, Equador, 
Estados Unidos, México e Cuba166. Respaldados pelo Ministério de Relações 
Exteriores do Brasil, os convites eram direcionados aos países membros, mas 
também à Organização dos Estados Americanos, ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e às demais instituições latino-americanas e mundiais vincu-
ladas diretamente ao problema da Habitação de Interesse Social167. Além de um 
signifi cativo número de arquitetos brasileiros, a delegação brasileira, presidida por 
Leo Ribeiro de Moraes, contou com a participação do deputado Rubens Paiva e 
dos economistas Juarez Brandão Lopes e Paul Singer168. O evento também incluiu 
jantares e almoços de confraternização, roteiros turísticos por São Paulo, visitas a 
algumas indústrias e às cidades de Santos, Brasília, Ouro Preto e Rio de Janeiro.

166. FPAA. Noticioso FPAA. Montevidéu, set. 1962. 5p. Arquivo IAB-DN; MELLO, Eduardo 
Kneese [Carta] 25 out.1962, São Paulo [para] Conselho Superior do IAB. 2p. Sobre os 
preparativos da II Mesa Redonda Pan-americana de Arquitetos. Arquivo IAB-DN; 
MELLO, Eduardo Kneese [Carta] 24 jan. 1963, São Paulo [para] IAB-DN. 4p. Relato 
sobre o evento. Arquivo IAB-DN.

167. RIBEIRO, Paulo Antunes [Carta 075/61-63] 17 jan. 1962, Rio de Janeiro [para] MORAES, 
Lauro Escorel de (Chefe do Departamento Cultural e de Informações do Ministério 
das Relações Exteriores). 3p. Arquivo IAB-DN; MARQUES, Jaime (Secretário FPAA) 
[Carta] 7 mar. 1962, Montevidéu [para] MELLO, Eduardo Kneese. Arquivo IAB-DN. 
FPAA. Resoluções aprovadas pela Assembleia Plenária da II Mesa Redonda Paname-
ricana de Arquitetos. 24 nov. 1962. 6p. Arquivo IAB-DN. 

168. II MESA Panamericana de Arquitetos. Módulo, 32, mar.1963
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2.8. USAID e auto-ajuda na América Latina (1965-1970)

Como vimos, é possível falar de uma relativa prosperidade econômica, entre 1945 e 
1960, de grande parte da América Latina e de um clima modernizador compartilha-
do, ainda que de forma heterodoxa, pelos diversos nacionalismos econômicos – de 
regimes estatistas e liberais, democráticos e ditatoriais. Nota-se uma agenda comum 
desenvolvimentista que foi, ao longo do período, muito apoiada pela criação de agências 
internacionais e pelos crescentes interesses político-econômicos dos EUA na região169.

A Revolução Cubana de 1959 e a instalação de um regime socialista no conti-
nente reorientou e caracterizou o clima político e econômico da região ao longo dos 
anos de 1960, marcado pelo aprofundamento da Guerra Fria, e das estratégias de 
prevenção das revoluções de esquerda e da influência soviética. Delineada na Carta de 
Punta del Este, em agosto de 1961, durante o governo de John F. Kennedy, o projeto 
da Aliança para o Progresso, financiado pela United States Agency for International 
Development, USAID, visava integrar os países das Américas por meio de uma polí-
tica de cooperação em desenvolvimento socioeconômico que, sob chave reformista, 
dedicava-se à consolidação da industrialização e ao combate à miséria da região.

É importante manter esse cenário em perspectiva ao olharmos o 11º Con-
gresso Pan-Americano de Arquitetos, organizado pelo AIA concomitantemente 
ao seu Congresso Anual, ambos realizados em Washington D.C. entre 14 e 18 
de julho de 1965, e contando com um longo discurso inaugural do embaixador 
Jack Vaughn. Ligado ao Departamento de Estado norte-americano, chefe dos 
Peace Corps para a América Latina entre 1961 e 1964 e Secretário de Estado 
para Assuntos Interamericanos desde o início de 1965, já no governo Lyndon 
Johnson, Vaughn tratou justamente dos feitos da Aliança, então sob sua coorde-
nação. Pela primeira vez, o encontro tinha como sede uma cidade na América 
do Norte e propunha-se a discutir as “Cidades da América” a partir das chaves 
da moradia, comércio, indústria, saúde, educação, recreação, transporte e pla-
nejamento urbano. Ao final, os problemas derivados do crescimento urbano e 
a escassez de moradia tinham sido centrais para os debates, discutidos a partir 

169. GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras (Org.). Urbanismo na América do Sul: circulação 
de ideias e constituição do campo, 1920-1960. Salvador: EDUFBA, 2009.
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de um viés técnico e de qualificação da cooperação entre os profissionais locais 
com as agências nacionais e interamericanas170.

Sob a presidência de Samuel Inman Cooper e a organização do Instituto 
Americano de Arquitetos, o encontro, celebrado junto com a sua convenção 
anual, reuniu mais de 4000 arquitetos, sobretudo profissionais locais, e con-
tou com grandes cerimônias, como a recepção presidencial na sede da União 
Pan-Americana e a reunião com Johnson na Casa Branca. Frente aos quase 200 
delegados estadunidenses, os grupos oficiais latino-americanos eram pequenos; 
com exceção dos 47 venezuelanos, eles somavam, ao todo, 109 arquitetos. Todavia, 
na lista de participantes constavam nomes de destaque para a profissão, como 
Jorge Ferrari Hardoy, Francis Violich, Felix Candela, Emilio Duhart, Carlos 
Raul Villanueva, José Luis Sert, Robert Matthew, Ramón Corona Martin, Costas 
Kitsikis e Pierre Vago, os quatro últimos representantes da UIA.

A delegação brasileira, com doze membros, foi composta por Ícaro de Cas-
tro Mello (presidente), João Albuquerque, Paulo Antunes Ribeiro, Roberto de 
Azevedo Montenegro, Fernandes Marino, Roberto Burle Marx, Expedito de 
Albuquerque Fonseca, Eduardo Kneese de Mello, Jorge Lazcano, Rino Levi, Fabio 
Penteado e Peter Leo Wulf. Para quase todos, era uma escala de sua viagem a 
Paris, cidade na qual seria realizado o 8º Congresso da UIA. Sobre essa atuação 
do Brasil, quase nada sabemos, com exceção de que Rino Levi e Eduardo Kneese 
de Mello figuraram na composição das comissões de trabalho e de que Kneese 
foi responsável pela montagem da exposição do Brasil: “Rio de Janeiro – 400 
anos de uma cidade”171.

O Congresso marcou uma ação mais intensiva da UIA para efetivar a in-
corporação da FPAA em seus quadros. Se desde 1961 a União vinha realizando 
propostas nesse sentido, sempre recusadas pela Federação, que alegava que a 
medida resultaria em seu desaparecimento172, a ideia voltou novamente ao debate 

170. GUTIÉRREZ, Ramón; TARTARINI, Jorge; STAGNO, Rubens. Congresos Panamericanos 
de Arquitectos 1920-2000: aportes para su historia. Buenos Aires: CEDODAL, 2007.

171. NOTICIÁRIO. Arquitetura, Rio de Janeiro, n. 36, jun.1965.
172. FPAA. Acta de la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la FPAA. São Paulo, 

17 nov. 1962. 6p. Arquivo IAB-DN.
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com o discurso de seu presidente, Robert Matthew, que, ao admitir que advogava 
por uma causa, declarava, na sessão de abertura do Congresso:

 
Eu gostaria de deixar este pensamento em suas mentes: acho que chegou a hora, em vista 
dos imponentes problemas de planejamento e construção, da falta de organização de alto 
nível capaz de enfrentar os problemas em escala internacional, em que devemos agrupar 
nossas forças e usá-las da melhor maneira possível. Eu gostaria de pedir a vocês que 
considerem seriamente a mobilização, de uma forma ou de outra, dos grandes recursos, 
capacidades técnicas e experiências, junto à UIA, com o objetivo único de aumentar e 
enriquecer ao máximo o potencial arquitetônico e planejador a serviço da humanidade173.

Trata-se de um cenário, evidentemente, complexo. Se o Congresso de Washing-
ton demonstra a relevância das ações da Aliança para o Progresso na FPAA, 
na segunda metade dos anos de 1960, o desequilíbrio entre industrialização e 
urbanização, e os enormes contingentes populacionais já alojados em assen-
tamentos precários e dependentes da economia informal colocava em xeque 
as perspectivas clássicas de desenvolvimento que aliavam de modo causal in-
dustrialização, urbanização e modernização. Entre as várias frentes de crítica, 
há que se destacar os discursos sobre os limites da aposta na tecnologia como 
resposta e sobre o processo de planejamento tecnocrata, alheio à participação 
popular e à representatividade democrática. Ainda mais do que outras disci-
plinas acadêmicas, a arquitetura viria a se tornar profundamente enredada 
nas batalhas sociais e políticas do final dos anos 1960, com críticas veementes 
à arrogância de especialistas profissionais, a seus laços com o poder e a suas 
pretensões de controle social174.

Os complexos processos sociais e a densidade histórica e cultural das comu-
nidades afetadas pelas intervenções arquitetônicas e urbanísticas colocavam em 
suspeição os princípios supostamente universais que vinham orientando boa parte 
das ações de arquitetos e urbanistas. O desgaste provocado por esse descompasso 

173. COMITE EJECUTIVO. Actas del XI Congreso Panamericano de Arquitectos. Washing-
ton: 1965. (Tradução nossa)

174. PEÑA RODRIGUEZ, Martha Liliana. El Programa CINVA y la acción comunal. Bitácora 
Urbano/ Territorial, v. 12, n. 1, p. 185-192, 2008.
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contribuiu para a emergência de uma veemente crítica nos anos 60 – enunciada por 
autores tão diversos como John Turner, Jane Jacobs, Hundertwasser, o grupo ao re-
dor da Internacional Situacionista, John Habraken, Bernard Rudofsky, Christopher 
Alexander e Paul Davidoff. No Brasil, apesar da forte adesão à agenda moderna 
clássica para a arquitetura e o urbanismo, havia pelo menos duas exceções até 1968: 
a experiência de Cajueiro Seco, em Pernambuco, ainda durante o governo de Miguel 
Arraes (de 1962 a 1964), e a pioneira urbanização da favela de Brás de Pina, no Rio 
de Janeiro, liderada por Carlos Nelson Ferreira dos Santos, já durante a ditadura175.

Onde antes, para o urbanismo clássico, só havia ausências e falta de valor, 
os novos olhares disciplinares encontraram recursos e instrumentos não menos 
adequados que os que haviam sido elaborados pelos técnicos e pelo Estado. Essa 
mudança notável nas formas de olhar para a vida popular teve consequências para a 
elaboração de novas propostas, que na maior parte ocorreram fora dos órgãos estatais, 
mesmo que mais tarde tenham sido parcialmente adotados por eles176. Seguindo essa 

175. SOUZA, Diego Beja Inglez de. Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social e cultura 
popular em Pernambuco, 1960-64. São Paulo: Annablume, 2010; VILAÇA, Ícaro. Arquitetura e 
participação: experiências críticas ou alternativas pioneiras. São Paulo: Escola da Cidade, 2016. 

176. BALLENT, Anahi; LIERNUR, Jorge Francisco. El “problema de la vivienda” en Buenos Aires y 
las “villas miseria”. In: LIERNUR, Jorge Francisco. La casa y la multitud: vivienda, política y 
cultura en la Argentina Moderna. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014. p. 334. 
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tendência, a última fase de atuação do CINVA seria marcada por uma mudança em 
sua perspectiva de atuação e por um novo enfoque da problemática habitacional, 
dando ênfase à participação comunitária. Nesse processo de redirecionamento, teve 
destaque o arquiteto inglês e assessor da ONU, John Turner, que havia desenvolvido 
algumas de suas propostas e reflexões a partir da experiência com as barriadas de 
Lima, entre 1957 e 1965. Turner propunha um novo enfrentamento da questão a partir 
dos princípios do desenvolvimento progressivo e de uma nova relação entre Estado, 
organismos internacionais de crédito e comunidade, incorporando a participação e 
o esforço dos próprios moradores na busca de soluções177.

Dessa forma, a realização em 1968 do 12º Congresso Pan-Americano de Ar-
quitetos em Bogotá, sede do CINVA, revela a sincronia entre as pautas do evento e 
as coordenadas mais recentes discutidas pelo meio profissional latino-americano. 
Nesse ano, John Turner apresentou a conferência principal do Congresso, com 
o tema “O profissional e o desconhecimento da urbanização espontânea”178. 
Era o momento em que se iniciava também a construção do Proyecto Experi-
mental de Vivienda, PREVI, em Lima, que propunha renovar as estratégias de 
enfrentamento da questão da habitação popular de modo heterogêneo, a partir 
do desenho e construção de unidades habitacionais, do desenvolvimento de 
técnicas de reabilitação de unidades existentes e do planejamento racional de 
assentamentos espontâneos179.

O Congresso, organizado em torno do tema principal da Renovação Urbana, 
mostrava-se aberto ao enfrentamento da questão de modo combinado, diversifi-
cando suas abordagens: expansão, conservação, reabilitação e redesenvolvimento 
de áreas urbanas, assim como a criação de novos assentamentos. Mais do que 
isso, incluía, já em sua programação, a questão da multidisciplinaridade, da 
autoajuda e da assistência técnica às comunidades180. A participação brasileira 
foi a menor até então, contando somente com Eduardo Kneese de Mello, como 

177. PEÑA RODRIGUEZ, Martha Liliana. El Programa CINVA y la acción comunal. Bitácora 
Urbano/ Territorial, v. 12, n. 1, p. 185-192, 2008; ACEBEDO RESTREPO, Luis Fernando. 
El CINVA y su entorno espacial y político. Mimesis, v. 24, n. 1, p. 59-89, 2003.

178. COMITE EJECUTIVO. Actas del XII Congreso Panamericano de Arquitectos. Bogotá: 1968.
179. BALLENT, Anahi. Learning from Lima. Block, v. 6, p. 86-95, 2004.
180. COMITE EJECUTIVO. Actas del XII Congreso Panamericano de Arquitectos. Bogotá: 1968.
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vice-presidente da mesa diretora do Congresso e membro do Comitê Executivo 
do conselho geral da FPAA, Gerón Algar, David Libeskind e uma observadora, 
Therezinha Banevicius. 

Conforme decidido no Congresso de 1968, realizado em Bogotá, uma comissão 
formada em 1969, da qual o Brasil não fazia parte, tinha a incumbência de estudar a 
reestruturação da instituição no sentido de dar-lhe maior vitalidade. Os estatutos e 
regulamentos da entidade eram quase inteiramente postos em questão, discutindo-se 
a desvinculação da Secretaria Geral do Uruguai, o modo de organização e eleição, a 
validade do Conselho Vitalício, a necessidade de inclusão de programas de trabalho, 
novos modos de encontro e a mudança das regras de admissão de novas entidades181. 

Duas mudanças propostas, apoiadas pelo IAB, apontavam para um realinha-
mento da atuação da FPAA desse momento em diante, se comparada aos seus vinte 
anos iniciais. Por um lado, levantava-se pela primeira vez a hipótese da Federação 
incorporar mais finalidades às suas atividades para além da organização dos Congres-
sos Pan-Americanos. Por outro, aventava-se a possibilidade, a partir da demanda de 
diversas associações, de criação de seções regionais com autonomia para a discussão 
de seus problemas específicos – nesse caso, o Brasil indicava a importância de um 
grupo amazônico. Assim, era uma proposta que assumia certo esgotamento do ideal 
pan-americano e revelava a emergência de identidades regionais, mais relevantes 
para a discussão de problemas e para a proposição de alternativas profissionais182. 

Essa foi a principal pauta do Congresso de 1970, realizado em Porto Rico, 
território dos Estados Unidos e também sede da Secretaria Geral da Sociedad Inte-
ramericana de Planificación183. Cinquenta anos após o I Congresso Pan-Americano, 

181. IAB-DN. Boletim Informativo 5/8, nov. 1968. 17p. p.14-17. Arquivo IAB-DN; MELLO, 
Eduardo Kneese; PENTEADO, Fabio [Carta] SG/538/68.70, 01 set.1969, São Paulo 
[para] MARQUES, Jaime (Secretário FPAA). Arquivo IAB-DN.

182. MELLO, Eduardo Kneese; PENTEADO, Fabio [Carta] SG/538/68.70, 01 set. 1969, São 
Paulo [para] MARQUES, Jaime (Secretário FPAA). Envio das respostas solicitadas pela 
FPAA sobre sua proposta de reestruturação. Arquivo IAB-DN.; FPAA. Reunión de la 
Comisión Especial designada por el Consejo General de la Federación Panamericana 
de Asociaciones de Arquitectos para el estudio de un proyecto de reestructuración de 
la misma – documentos de estudio. Buenos Aires, 18 out. 1969. 42p. Arquivo FPAA.

183. Criada em 1957, sob os auspícios da OEA, era uma corporação civil de interesse coletivo, 
de caráter internacional, sem fins lucrativos interessada no planejamento democrático 
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a FPAA aprovava um novo regulamento, desfazendo-se da tradição desses eventos 
como seu principal objetivo. Assim, regionalizou-se e reorganizou suas atividades 
com ênfase para o problema do planejamento e da habitação por meio de encon-
tros menores e frequentes, e procurando maneiras de tornar mais efetivo o diálogo 
entre arquitetos, entidades governamentais, organismos internacionais e a própria 
comunidade. Em paralelo, oito comissões de trabalho foram criadas: habitação, 

e participativo para um desenvolvimento econômico com equidade social e territorial. 
Tratava-se de promover a institucionalização e a prática efetiva do planejamento parti-
cipativo em suas diferentes etapas, procedimentos e níveis de ação como meio de atingir 
uma maior efetividade das politicas sociais e econômicas do Estado por meio de seus 
planos e programas de desenvolvimento; incentivar, junto às autoridades acadêmicas, 
a institucionalização do ensino de planejamento nos níveis de mestrado e doutorado; 
analisar os fatores causais que atuam no processo de desenvolvimento e seus efeitos 
sobre ele para adequar os princípios e técnicas de planejamento à situação acumulada 
de déficits econômicos e sociais urgentes dentro de uma economia latino-americana 
em crise. Para isso, promovia pesquisas e encontros regionais, grupos de trabalho, se-
minários, assessorias a governos e concessão de prêmios. O correspondente prioritário 
brasileiro da SIAP era o CPEU. Seus principais interlocutores no campo da profissão 
aqui foram Lauro Bastos Birkholz, Rubens de Mattos Pereira e Heitor Ferreira de Souza. 
CAMACHO, Luis Eduardo. Sociedad Interamericana de Planificación, SIAP 50 años. 
Vida institucional y programática. Bitácora Urbano/ Territorial, v. 1, n. 1, p. 268-284, 2007.
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desenvolvimento urbano, saúde pública, restauro de monumentos e sítios históricos, 
turismo, interesse gremial, formação do arquiteto e exercício profissional, e difusão 
das atividades da FPAA. As mudanças parecem ter tido bons resultados, ao menos 
imediatamente: se em 1970 eram 15 países associados, em 1975 já eram 25.

Para além do tema da reestruturação da entidade, o encontro debruçava-se so-
bre a questão do “arquiteto na humanização da vida urbana”, discutindo o explosivo 
crescimento populacional e suas repercussões no meio ambiente e na qualidade de 
vida urbana 184. Ao que parece, o Brasil enviou uma delegação, embora não tenhamos 
mais informações a respeito. É importante lembrar que, com a instalação da ditadura 
civil-militar brasileira, terminara o breve período de forte apoio governamental às 
atividades internacionais do IAB. Se mesmo com ele não foi possível notar a inten-
sificação das relações do IAB com a FPAA, ao final do ciclo de boas negociações 
com o Ministério das Relações Exteriores as atividades internacionais da entidade se 
tornariam cada vez mais raras, tanto pela interrupção das verbas como pelo fato de 
que passavam a ser julgadas negativamente por seu potencial insurreto – sobretudo 
no caso de sua interação com a UIA, como veremos a seguir185.

§

É provável que, dentre os três capítulos da tese, seja com este que os leitores 
guardem mais familiaridade, muito em razão da proeminência dos Congres-
sos Pan-americanos já razoavelmente estudados pela historiografia brasilei-
ra. Contudo, me parece que perceber a continuidade desse vínculo, apesar de 
seu arrefecimento, para além dos anos de 1950, e, sobretudo, a sua crescente 
complexidade e institucionalização, muito em razão da criação da Federação 
Panamericana de Associações de Arquitetos e do estabelecimento de acordos 
bilaterais de cooperação firmados pelo IAB com entidades congêneres, traz 

184. GUTIÉRREZ, Ramón; TARTARINI, Jorge; STAGNO, Rubens. Congresos Panamericanos 
de Arquitectos 1920-2000: aportes para su historia. Buenos Aires: CEDODAL, 2007.

185. Ibidem.
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elementos originais para a compreensão dessa rede ainda pouco estudada. Ao 
meu ver, ainda que seja adequada ao contexto brasileiro, será também necessário 
rever a afirmação generalista de que esses congressos se tornam menos inte-
ressantes aos profissionais da região, pois ela não se sustenta frente ao número 
cada vez maior de participantes, ao menos nos primeiros encontros de 1950 e 
no de Washington em 1965. 

De todo modo, compreender a desengajamento brasileiro nessa esfera pan-
-americana é um desafio interessante, pois, a convergência de pautas é evidente, 
sobretudo se analisada a partir da questão da habitação social. Como tentei 
apontar ao longo do capítulo, esse afastamento coletivo parece se dar por moti-
vos outros, seja por discordância do modo de realização dos encontros; seja pela 
ideia de ingerência estadunidense, seja por um afastamento da perspectiva de 
aproximação regional - e, nisso, influirá em grande medida a criação da UIA, 
pretensamente mais universalista.

Sem dúvida, é notável a mudança de postura do Instituto, do ponto de 
vista de suas relações internacionais, a partir dos anos de 1950. Até então, as 
interlocuções com a América Latina haviam sido prioritárias e é possível per-
ceber um forte compromisso do IAB com a criação e o fortalecimento desses 
laços regionais. São interações efetivas que revelam um caminho de definição 
profissional da arquitetura que passava pela construção de espelhos regionais 
de reconhecimento e aprendizado. Uma rede entre vizinhos que complexifica a 
análise de um momento de ampla renovação da prática e de seus referenciais no 
Brasil – no qual a internacionalização tem papel importante mas cujas pontes 
construídas historiograficamente são quase todas europeias ou estadunidenses. 

A partir dos anos de 1950, em contrapartida, na medida em que o Brasil se 
afirmava como potência internacional no campo da arquitetura, o IAB reduziu 
sua atenção aos diálogos americanos (mantidos, em grande medida, graças à 
militância individual de algumas figuras) e priorizou outros fóruns interna-
cionais de diálogo. Neles, paradoxalmente, como retórica de disputa em uma 
arena muito mais conflituosa, apelou à agenda dos temas latino-americanos, ou 
subdesenvolvidos, como veremos no próximo capítulo.



3. GEOPOLÍTICA DA PROFISSÃO
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3.1. Redes internacionais em formação

Em 1923, o anúncio do 2o Congresso Pan-Americano de Arquitetos na revista 
Architectura no Brasil demonstrava que o meio profissional brasileiro já tinha 
ciência da promoção dos Congressos Internacionais de Arquitetos, realizados 
desde 1864 na Europa, e, mais do que isso, revelava uma postura crítica local 
acerca da insuficiência dos debates em torno da profissão na América:

Para governo de uma profissão, as resoluções dos congressos internacionais não eram 
o suficiente. Além das sábias lições adquiridas no convívio com o meio seleto de ar-
quitetos da velha Europa, nesses magnos torneios de arte, algo de mais especializado e 
absolutamente restrito ao meio ambiente da América necessitavam os nossos arquitetos, 
porque há sempre uma mesma lei moral de harmonia que nos irmana e engrandece, 
baseada em um novo ideal altamente de solidariedade humana1.

A informação, possivelmente, tinha origem nas viagens de estudo dos profissionais 
brasileiros à Europa, tidas como uma etapa usual na formação no país desde meados 
do século XIX, senão nos vínculos estabelecidos com o meio europeu por arquitetos 
aqui atuantes, mas lá formados, como Adolfo Morales de Los Rios, figura central, 
como vimos, para a organização institucional da profissão no Brasil nesses anos2.

No entanto, os primeiros indícios de participação efetiva do IAB nessa rede 
de interlocução europeia são somente de 1937. Nesse ano, na edição de maio 
da revista Arquitetura e Urbanismo, o IAB noticiou a seus associados o convite 
recebido para participar do 14o Congresso do Comitê Permanente Internacional 
dos Arquitetos, em Paris, e anunciou que, pela primeira vez, se faria representar3. 

1. II CONGRESSO Pan-americano de Architectos. Architectura no Brasil, p. 141–142, set. 1923. p.141.
2. PEREIRA, Sonia Gomes. O ensino de arquitetura e a trajetória dos alunos brasileiros na 

École des Beaux-Arts em Paris no início do século XIX. 185 anos de Escola de Belas Ar-
tes. Rio de Janeiro: 2002. p. 93–178; SODRÉ, João Clark de Abreu. Arquitetura e viagens 
de formação pelo Brasil (1938-1962). Dissertação de mestrado. São Paulo: Fauusp, 2010. 

3. CONGRESSO Internacional dos Arquitetos. Arquitetura e Urbanismo, v. II, n. 3, p.167, 1937.
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Dentre os inúmeros encontros institucionais realizados na capital fran-
cesa ao longo daquele ano – em razão da Exposition Internationale des Arts et 
Techniques dans la Vie Moderne –, mais dois tinham a intenção de promover 
um diálogo global entre arquitetos: o 5o Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna e a 4a Reunião Internacional de Arquitetos. Agregando profissionais 
de outras disciplinas, foi realizado, em paralelo, o 11o Congresso da Federação 
Internacional de Habitação e Planejamento Urbano, também em Paris.

Se desde a segunda metade do século XIX as Exposições Universais já 
vinham tendo uma significação importante para as movimentações profissio-
nais, elas foram centrais como espaço de legitimação e palco para os embates 
em curso no campo da arquitetura e do urbanismo no conturbado cenário 
intra e extradisciplinar do entreguerras. A quase simultaneidade desses quatro 
encontros na capital francesa é um bom retrato das disputas em jogo em anos 
de ampla internacionalização da modernidade arquitetônica europeia e de 
seus slogans universalistas, mas ainda com soberania do academicismo4. Entre 
diferentes grupos, imaginários, linguagens, perspectivas de modernização, 
negociações disciplinares, visões sobre possibilidades e limites da atuação pro-
fissional e estratégias para a construção de hegemonias no meio arquitetônico, 
novas e velhas associações passavam a disputar espaço na rede de diálogos 
internacionais que se adensava.

Apesar de sua longevidade, pouco sabemos sobre o Comitê Permanente 
Internacional de Arquitetos (Comité Permanent International des Architectes, 
CPIA, 1864-1939). Fundado oficialmente em 1864 na França, após alguns encon-
tros informais que aconteciam desde meados de 1840, foi a primeira tentativa de 
associação internacional de que temos notícia. Em meio ao redesenho do mapa 
europeu, às novas equações entre as ideias de Estado, nação, povo e território, 
e à elaboração das grandes narrativas históricas nacionais, os arquitetos mo-

4. ASSAL, Marianna Ramos Boghosian Al. Arenas nem tão pacíficas. Arquitetura e projetos 
políticos em Exposições Universais de finais da década de 1930. Tese de doutorado. 
São Paulo: Fauusp, 2014; UDOVICKI-SELB, Danilo. The elusive faces of modernity: 
the Invention of the 1937 Paris Exhibition and the Temps Nouveaux Pavilion. Tese de 
doutorado. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1995. 
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bilizavam revistas, encontros e exposições para, ao mesmo tempo, forjar uma 
identidade nacional e discutir preocupações comuns5.

Com um pequeno secretariado sediado em Paris, o CPIA reuniu represen-
tantes de agremiações profissionais de países diversos – inicialmente, França, 
Inglaterra, Suíça, Bélgica e Portugal – com o intuito de organizar seus congres-
sos, que, por sua vez, almejavam a reforma do ensino, a criação do diploma 
de arquiteto, a melhoria das relações profissionais, a defesa de seus direitos 
intelectuais e sociais, o progresso da arquitetura do ponto de vista artístico e 
técnico e a defesa de monumentos históricos6.

Em 1937, no momento em que eram estabelecidos laços com o IAB, atribuía-se 
ao CPIA o posto de entidade oficial, animada por figuras como Paul Vischer e Emile 
Maigrot e vista como lugar de emanações acadêmicas e tradicionalistas. Mesmo que 
o repensar sobre a prática profissional estivesse em sua pauta – o tema do congresso 
era, afinal, “o papel do arquiteto moderno” –, seus encontros tornavam-se cada vez 
menos atraentes à nova geração, sobretudo quando contrapostos às demais propostas 
de sociabilidade e agremiação profissional voltadas à aspiração modernista7.

Menores, mas com grande ressonância, os Congressos Internacionais de 
Arquitetura Moderna (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, CIAM, 
1928-1959), foi uma associação fundada em 1928 por uma rede de vinte e quatro 
arquitetos europeus conectados pela ideia de criação de uma vanguarda inter-
nacional da arquitetura moderna – de ruptura e embate com as instituições 
conservadoras. Concentrando seus esforços no debate, definição e promoção 
de um novo ideário para técnicos, autoridades e público em geral, os CIAMs, 
ao contrário dos Congressos do CPIA, não eram abertos à participação ampla; 
seus membros eram convidados pelo grupo ou dependiam de serem aceitos8.

5. VISCHER, Paul. Les relations internationales entre les architectes. UIA - Revue Bimes-
trielle, v. mai, n. 2, p.7-11, 1954.

6. NICOLAS, Aymone. L’apogée des concours internationaux d’architecture. L’action de 
l’UIA, 1948-1975. Paris: Picard, 2007. 

7. BONTHOUX, Lucille. La modernité critique de Pierre Vago: entre militantisme actif et 
oeuvre discrète. Marselha: École d’Architecture de Marseille-Luminy, 2002. 

8. MUMFORD, Eric Paul. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. Cambridge, Lon-
dres: MIT Press, 2002. 
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Em contraponto à pluralidade de posicionamentos de suas primeiras edi-
ções, muitas vezes em conflito e mais radicalizados, o encontro de Paris, organi-
zado em torno do tema da Habitação e do Lazer, explicitava a hegemonia de Le 
Corbusier e evidenciava o afastamento daqueles que divergiam de suas propo-
sições, sobretudo de sua inclinação pela formulação de uma ordem urbanística 
suprapolítica e de sua crença no desenho como instrumento de recuperação do 
controle do ambiente metropolitano9.

Por sua vez, as Reuniões Internacionais de Arquitetos (Réunions Interna-
tionales d Árchitectes, RIA, 1932-1937), promovidas pela revista L’Architecture 
d’Aujourd’hui (em muito graças à perspectiva internacionalista de Pierre Vago), 
pretendiam ser uma tribuna profissional para o grande público e uma frente 
comum contra a academia, além de impulsionar um movimento de unificação 
dos arquitetos em torno de ideias modernistas10.

Ainda que contando com a participação de alguns de seus membros e 
orientando-se para uma agenda similar, as Reuniões contrapunham-se inten-
cionalmente ao modo de operação do CIAM – considerado um grupo de acesso 
restrito, dogmático e elitista, ou, nas palavras de Vago, um “clube internacional 
de admiração mútua” – e ao posicionamento do CPIA, visto como reacionário, 
a “pseudoelite de um academicismo obsoleto”11. 

Adotando como propósito principal o estímulo e a consolidação de laços 
intelectuais, artísticos e profissionais entre diferentes países, escolas, formações 
e tendências arquitetônicas, as Reuniões pretendiam afastar-se de contendas po-
líticas e da intenção de construção de uma doutrina, buscando aproximar-se dos 

9. CIUCCI, Giorgio. Il mito Movimento Moderno e le vicende dei Ciam. Casabella, v. 463, 
p. 464, 1980; MUMFORD, Eric Paul. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. 
Cambridge, Londres: MIT Press, 2002.

10. DEYRES, Joelle. Les correspondants à l’étranger de l’Architecture d’Aujourd’hui et 
l’information sur l’actualité internationale de l’architecture (1930-1950). In: MONNIER, 
Gerard; VOVELLE, José (Org.). Un art sans frontières: l’internationalisation des arts en Eu-
rope, 1900-1950. Paris: Publications de La Sorbonne, 1994; RAGOT, Gilles. Pierre Vago et les 
débuts de «l’Architecture d’Aujourd’hui» 1930-1940. Revue de l’Art, v. 89, n. 1, p. 77–81, 1990. 

11. VAGO, Pierre. Paris 1937 - Paris 1965. Revue d’Informations de l’UIA, n. número especial 
“Congrès de L’UIA”, p.59-61, 1965.
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problemas compartilhados da profissão12. Em concordância com tais intenções, 
o encontro de 1937 conseguiu juntar delegados de entidades divergentes, como 
a Sociedade de Arquitetos Modernos, a União de Artistas Modernos, a sessão 
francesa do CIAM e o comitê da L’Architecture d’Aujourd’hui13.

Em 1926, ao aprovar a sua renomeação para Federação Internacional 
de Habitação e Planejamento Urbano (International Federation for Housing 
and Town Planning, IFHTP), a antiga International Federation for Town and 
Country Planning and Garden Cities, criada em 1913 e liderada por Ebenezer 
Howard, demonstrava seu desejo de ampliar o debate acerca do desenho da 
cidade, incluindo os diversos atores envolvidos em sua construção e desfa-
zendo-se das referências à cidade-jardim. Se por um lado existira certa coin-
cidência entre suas pautas e as do CIAM no que dizia respeito às tentativas de 
promover e coordenar internacionalmente o estudo e o projeto da habitação 
e do planejamento, de maneira oposta, o IFHTP buscaria desde cedo agregar 
ao seu quadro de associados as mais variadas entidades envolvidas com o as-
sunto – técnicas, educacionais ou científicas; públicas ou privadas; nacionais 
ou internacionais –, e não apenas os arquitetos, mas também outros grupos 
profissionais, técnicos e burocráticos14.

Tratava-se de uma instituição com porte, representatividade e reconheci-
mento completamente diferentes das três associações compostas unicamente por 
arquitetos. Com um ritmo quase anual de encontros internacionais, a IFHTP, até 
meados dos anos de 1930, foi a única entidade europeia que já os havia sediado 
na América: em Nova York, em 1925, e no México, em 1938. Tal realização nunca 
viria a ser lograda nem pelo CIAM, nem pela RIA e nem pelo CPIA, ainda que este 
último tenha programado para realizar em Washington, em 1939, seu primeiro 
encontro fora do continente europeu, suspenso de última hora em razão da guerra.

12. BONTHOUX, Lucille. Op.cit.315.
13. VAGO, Pierre. Paris 1937 - Paris 1965. Revue d’Informations de l’UIA, n. número especial 

“Congrès de L’UIA”, p.59-61, 1965.
14. RIBOLDAZZI, Renzo. The IFHTP congresses between the wars: A source for studies on 

modern town planning. Town Planning Review, v. 84, n. 2, p. 159–170, 2013. 
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Já em 1928, o congresso realizado pela IFHTP, na Sorbonne, em Paris, 
reuniu 1300 participantes de 47 países – da América, da Ásia, da Europa e da 
Oceania15. Em contraste, foi somente após 1929 que o CPIA (cujo congresso 
de 1937 contou com aproximadamente 200 participantes) filiou as primeiras 
seções nacionais do continente americano – Uruguai, Argentina, Estados 
Unidos, Canadá e México –, às quais se somaram Brasil, Colômbia e Cuba 
em 1938, totalizando trinta e cinco países representados no final dos anos 
de 193016. Também em 1937, o CIAM reuniu, em Paris, vinte delegações, in-
cluindo algumas não europeias: Brasil, Argélia, Indochina Francesa, Japão 
e Estados Unidos. Suas cinco primeiras edições nunca foram muito além da 
marca de 130 congressistas17.

Assim, apesar da falta de dados decorrente do pequeno interesse da his-
toriografia da arquitetura por essas trajetórias institucionais, é fácil notar os 
limites da intenção de criação de uma plataforma de diálogo internacional 
amplo, para além das fronteiras europeias, em todas essas iniciativas – ainda 
que em grau muito menor no caso da IFHTP18. Por conseguinte,  não foi sur-
preendente perceber o diminuto envolvimento do IAB nas atividades dessas 
quatro instituições até o segundo pós-guerra.

15. RIBOLDAZZI, Renzo. Un’altra modernità: L’Ifhtp e la cultura urbanistica tra le due guerre 
1923-1939. Roma: Gangemi Editore, 2009.

16. Disponível em: <http://www.lonsea.de/pub/org/883>. Acesso em 22 jan. 2018. O encontro de 
Washington chegou a ser divulgado na revista Arquitetura e Urbanismo (v. 4, n. 03, 1939).

17. Sabe-se que Warchavchik e Lúcio Costa constavam como delegados, mas não existem 
registros de participação efetiva no Congresso . LIRA, José Tavares Correia de. War-
chavchik: fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac & Naify, 2011; MUMFORD, Eric 
Paul. Defining urban design: CIAM architects and the formation of a discipline, 1937-69. 
New Haven, Londres: Yale University Press, 2009.

18. A trajetória institucional do CIAM foi, sem dúvida, a mais estudada pela historiografia. 
Os trabalhos de Eric Mumford e Anahi Ballent sistematizaram essa bibliografia. Com 
a exceção de algumas poucas menções em trabalhos interessados na história da UIA 
ou de Pierre Vago, o CPIA e as RIAs ainda merecem estudos mais aprofundados. 
Para avançar na compreensão da atuação do IFHTP, além do livro institucional A 
Hundred Years at the Global Spearhead. A century of IFHP 1913-2013, de Graham Allan, 
os recentes trabalhos de Renzo Riboldazzi são extremamente úteis.
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Na mesma edição de Arquitetura e Urbanismo em que anunciava sua in-
tenção de participar do congresso da CPIA de 1937, o Instituto mencionava a 
possibilidade de envolvimento no encontro da IFHTP e transcrevia o temário da 
quinta edição do CIAM, sem, no entanto, fazer qualquer menção a uma possível 
representação brasileira. O associado Alberto Monteiro de Carvalho – interme-
diário de Gustavo Capanema no convite a Le Corbusier para a sua vinda ao Rio 
de Janeiro no ano anterior – foi, então, incumbido de representar o Instituto19. 
Vale salientar que Carvalho havia sido membro de algumas das diretorias do 
ICA e que, ao que parece, já possuía planos pessoais de viagem à Europa.

Para essa participação do Instituto no encontro do CPIA foram elaboradas 
quatro teses, todas aprovadas em plenário: “Das condições em que os arquitetos e os 
empreiteiros podem ter uma missão comum”, de Nestor de Figueiredo, “Formação 
prévia, grau de cultura geral a exigir dos candidatos ao ensino da arquitetura; for-
mação complementar, estágio e estudos técnicos especiais, necessários para permitir 
o exercício normal da profissão do arquiteto”, de Cipriano Lemos; “A evolução da 
profissão do arquiteto no Brasil”, de Augusto Vasconcellos Júnior, e “A influência do 
emprego de materiais nacionais na forma e no aspecto das construções; economia 
que daí possa resultar”, do próprio Alberto Monteiro de Carvalho20.

Em 1938, o IAB filiou-se oficialmente à entidade e é provável que sua pri-
meira associação ao IFHTP tenha ocorrido também nesse momento. O vínculo 
desigual estabelecido pelo Instituto com cada uma dessas entidades parece ter 
relação com as diferentes estruturas propostas e com suas regras para associação 
e representação. Sem exigir de seus membros a adoção de uma estética ou de 
um partido arquitetônico específico, tanto o CPIA quanto a IFHTP buscaram 
o diálogo com associações nacionais já constituídas que, a partir ou não de um 
convite, optaram pela filiação. De modo contrário, o CIAM, criado por uma 

19. CONGRESSO Internacional dos Arquitetos. Arquitetura e Urbanismo, v. II, n. 3, p.167, 
1937; CONGRESSO Internacional dos Arquitetos. Arquitetura e Urbanismo v. II, n. 4, 
176-182, 1937; QUINZENA Internacional das Administrações Públicas de Urbanismo e 
Habitação. Arquitetura e Urbanismo, v. II, n. 4, p.204-205, 1937; CONGRESSOS Interna-
cionais de Arquitetura Moderna. Arquitetura e Urbanismo, v. II, n. 4, 176-182, p.205 1937.

20. COMITÉ PERMANENT INTERNATIONAL DES ARCHITECTES. Congrès Interna-
tional des Architectes. Paris: 1937. 
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3.1.1
Congressistas em frente 
à Prefeitura, depois da 
recepção oficial do 15o 

Congresso Internacional 
de Arquitetos (CPIA). 

Paris, 1937.

3.1.2
Os congressistas do 15o 

congresso do CPIA em 
visita ao Pavilhão Basco 
da Exposição Universal. 

Paris, 1937.
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3.1.3
Grupo de participan-
tes do 5o CIAM. Paris, 
1937.

rede de indivíduos e apresentando, inicialmente, um forte acento anti-establish-
ment, elegia seus delegados nacionais, responsáveis por criar grupos locais, sem 
necessariamente considerar modos de organização preexistentes e até mesmo 
assumindo-os como o lugar do conservadorismo a ser enfrentado21.

Seja como for, o olhar atento do IAB para esses eventos de 1937 aponta 
para o início de uma dedicação ao estabelecimento de novas redes de interlocu-
ção internacional, para além das fronteiras pan-americanas. No entanto, com a 
irrupção da Segunda Guerra Mundial, esses frágeis laços recém-tramados pelo 
Instituto foram desfeitos e nenhuma dessas entidades internacionais retomou de 
modo efetivo suas atividades antes de 1945, ainda que tenham mantido pequenos 
encontros e alguns procedimentos administrativos.

21. KOURNIATI, Marilena. L’auto-dissolution des CIAM. In: BONILLO, Jean-Lucien; 
MASSU, Claude; PINSON, Daniel (Org.). La Modernité critique. Marselha: Imbernon, 
2006. p. 62–75; MUMFORD, Eric Paul. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. 
Cambridge, Londres: MIT Press, 2002. É compreensível a não participação do IAB nas 
Reuniões Internacionais de Arquitetos por sua breve vida institucional e pelo pequeno 
tamanho de seus encontros, mas também por seu modo de associação, a partir de 
indivíduos que desejassem integrar suas atividades, e não de entidades. Vale notar que 
é possível que se soubesse por aqui da existência desses encontros, visto que a revista 
L’Architecture d’Aujourd’Hui já circulava em alguns grupos profissionais brasileiros.



3.1.5
2a Reunião Interna-

cional de Arquitetos. 
Roma, 1933.

3.1.4
1a Reunião Interna-

cional de Arquitetos. 
URSS, 1932.
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3.2. América Latina em disputa no pós-guerra

O período de guerra e seus anos imediatamente posteriores foram fundamentais 
para a reorganização das teorias e práticas arquitetônicas. Se já nos anos de 1930 
a bandeira do plano havia passado das mãos da vanguarda para as do Estado, 
a aceitação universal dos conceitos e figuras do planejamento foi reforçada pela 
militarização, pela aceleração da industrialização da construção e da produção 
de habitação, pela racionalização dos procedimentos, e, sobretudo, pelo desen-
volvimento urbano em todo o mundo. Com a mudança da encomenda, de sua 
escala e escopo, a reorganização do trabalho do arquiteto era inevitável: ao perfil 
criativo deveria ser somado um novo tipo de prática profissional que requeria 
atitudes peculiares e um aparato analítico distinto daqueles gerados por temas 
e objetos correspondentes a uma arquitetura do gênio22.

Tampouco foram pequenos os impactos do conflito nas associações inter-
nacionais de arquitetos. Com a dispersão de membros, contatos dificultados (e 
cada vez mais raros), e com reuniões e congressos suspensos, elas permaneceram 
praticamente inativas até 1945. No pós-guerra, na medida em que a organização 
profissional tornava-se assunto de primeiro plano, todas se depararam com a 
necessidade de adaptação de suas ideias, atitudes e formas de organização diante 
da nova condição da prática e dos novos marcos do debate disciplinar.

Mais do que isso, tornava-se vital o rompimento dos limites europeus e a in-
corporação expressiva de grupos de outros continentes em seus quadros associativos 
e administrativos. Nesse embate por legitimidade e por uma posição hegemônica 
no âmbito das interlocuções globais, a América Latina – dada a importância que o 
bloco havia assumido dentro das novas organizações internacionais e dada a alta 
consideração a respeito de seus profissionais ‒ passava a ser alvo indispensável, com 
evidente relevo dedicado ao Brasil por sua dimensão e destaque crescente na crítica23.

22. COHEN, Jean-Louis. Architecture in Uniform: Designing and building for the Second 
World War. New Haven: CCA-Yale Press, 2011; LIERNUR, Jorge Francisco. Vanguar-
distas versus expertos. Block, n. 6, p.18-39, 2004.

23. MUMFORD, Eric Paul. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. Cambridge, Lon-
dres: MIT Press, 2002; LIERNUR, Jorge Francisco. Op.cit.
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De um lado, o CIAM buscou desfazer-se da imagem de vanguarda para se 
transformar em um grupo de especialistas em planejamento, aberto à interdisci-
plinaridade e tecnicamente neutro24. Sua refundação em 1947 foi acompanhada 
por uma reestruturação estatutária e de suas instâncias de decisão, pela diluição 
do foco nos congressos (com a criação de momentos intermediários de encontro), 
e pela permissão de coexistência de grupos nacionais. Contudo, ainda que a nova 
estrutura intencionasse o crescimento previsível e menos dependente da ação indi-
vidual, a imobilidade da direção, sua não renovação e a ausência de momentos de 
decisão mais democráticos resultaram na redução do poder de representação dessa 
base recém-ampliada e em uma rede institucional ineficaz e pouco sustentável25.

Para Ballent, a relação entre europeus e latino-americanos no CIAM foi 
reiteradamente marcada por desencontros, apontando que, de modo geral, 
a historiografia registrou somente dois tipos de dados sobre esse vínculo: a 
adesão aos seus princípios por parte de figuras do debate latino-americano e a 
apropriação na região das ideias defendidas pela entidade. Para a autora, ainda 
que sejam poucas as informações sobre essa rede e sobre as condições efetivas 
de sua construção, não foi surpreendente perceber a escassa participação da 
América Latina nas atividades da entidade, visto o lugar desigual ocupado por 
ela em seu interior – nas discussões, nos quadros administrativos ou, literal-
mente, na distância física de seus acontecimentos –, desigualdade esta da qual 
os arquitetos locais tinham consciência26. 

Embora seja necessário certo cuidado ao mobilizar essa avaliação para a 
análise de casos nacionais específicos, ela parece fazer sentido quando olhamos 
para as relações estabelecidas entre o CIAM e  o Brasil. Nesse contexto, ainda 
que a difusão e o impacto das ideias da entidade tenham sido extremamente 
relevantes no meio arquitetônico local, essa interlocução, ao menos como inter-
pretada até agora pela historiografia, esteve sempre permeada pelo que parece 

24. Ibidem.
25. KOURNIATI, Marilena. L’auto-dissolution des CIAM. In: BONILLO, Jean-Lucien; MASSU, 

Claude; PINSON, Daniel (Org.). La Modernité critique. Marselha: Imbernon, 2006. p. 62–75. 
26. BALLENT, Anahi. El diálogo de los antípodas: Los CIAM y América Latina: Refundación 

de lo moderno y nuevo internacionalismo en la posguerra. Buenos Aires: Fadu, 1995.
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ser uma resistência local aos apelos da instituição por uma colaboração efetiva 
em suas atividades, sobretudo no pós-guerra27.

De fato, a interação direta dos arquitetos nacionais com a entidade foi muito 
diminuta, com exceção da atuação de Gregori Warchavchik na primeira metade 
dos anos de 1930 e do contato não intermediado institucionalmente com seus 
membros, como Le Corbusier, Paul Lester Wiener, Richard Neutra e José Luis 
Sert28. Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Reidy, Henrique Mindlin, Marcelo 
Roberto e Flavio Amílcar Regis do Nascimento foram listados como delegados 
ou associados em algum momento da história da entidade. No entanto, suas in-
terações parecem ter se limitado à troca de correspondências, envio de materiais 
expositivos pontuais, envio de um ou outro relatório, participação eventual em 
encontros e nenhuma colaboração nas atividades de gestão29.

As explicações historiográficas são várias e passam pela relativa comple-
xidade do campo intelectual preexistente, pela crescente aliança dos brasileiros 
com o sistema cultural norte-americano, pela heterogeneidade de suas fontes 
modernas de experiência e teoria sobre as cidades (ainda que seja inegável o 
primado de Le Corbusier) e pela legitimação crescente que lhes outorgava certa 
autonomia de atuação. Passam também pelo rechaço à adoção de prescrições 
universais, à rigidez de suas fórmulas e à contratação de técnicos estrangeiros30.

Ballent nos alerta que tampouco podemos nos esquecer das decepções e con-
flitos dos grupos locais com os líderes dos CIAMs em razão de suas atividades na 
região. Pode-se evocar, a esse respeito, as desavenças entre o grupo brasileiro e Le 
Corbusier ao longo do projeto do Ministério de Educação e Saúde Pública e com 

27. BALLENT, Anahi. Op.cit.; MUMFORD, Eric Paul. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-
1960. Cambridge, Londres: MIT Press, 2002; LIERNUR, Jorge Francisco. Op.cit.

28. LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik: fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac 
& Naify, 2011. p.344-355.

29. Não nos parece relevante aqui detalhar cada uma dessas participações, visto que não 
parecem ter sido significativas para a compreensão dos diálogos internacionais es-
tabelecidos pelo IAB. Ainda que tais participações não tenham sido objeto de um 
estudo que as sistematizasse em uma análise de conjunto, muitas referências podem 
ser encontradas nos já citados trabalhos de Eric Mumford, Anahí Ballent e José Lira.

30. BALLENT, Anahi. Op.cit; MUMFORD, Eric Paul. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-
1960. Cambridge, Londres: MIT Press, 2002; LIERNUR, Jorge Francisco. Op.cit.
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Paul Lester Wiener no caso da Cidade dos Motores31. Vale considerar, igualmente, o 
possível desencontro latino-americano com as temáticas debatidas no pós-guerra32.

É possível que, como aventado por Flávio Regis do Nascimento em “Ciúme 
ou incompreensão”, publicado em 1949 na Revista do Instituto de Engenharia, a 
recusa a um encontro produtivo com os latino-americanos também partisse dos 
europeus. Ao retornar do 7o Congresso do CIAM, o arquiteto relatou sua decepção 
com o acolhimento nada cordial aos brasileiros, propondo algumas explicações: 

“1o) O movimento dos C.I.A.M. é, hoje, absolutamente vitorioso. Isto significa que não 
há mais adversários de monta, ou seja, não há mais lutas. Daí não existir a premência 
de cooperadores, de aliados ou mesmo simples soldados. Isto explica o pouco entusiasmo 
que provocou nossa presença. 2o) Os homens da Europa, mercê das dificuldades da vida, 
da dureza da competição em todos os setores da atividade profissional, são muito mais 
egoístas do que os americanos em geral. Com a vitória, têm, hoje, os antigos lutadores, 
seu quinhão de bons serviços. Todos têm seus contratos com administrações públicas, 
principalmente as administrações da América do Sul, e naturalmente não querem compe-
tidores. Daí talvez a má vontade com que olham nosso crescimento no conceito mundial. 
3o) Nós, americanos, somos todos descendentes de europeus e como tais temos nossa dose 
hereditária de tradição e amor ao passado. Apenas nosso tradicionalismo, em contato 
com a virgindade do meio físico americano, dosou-se e não nos sufoca. Ao contrário, 
temperado pela presença do novo, solicitado pelo a realizar, nosso tradicionalismo nos 
permite, melhor que aos Europeus, compreender o passado, assimilar seus métodos, 
aprender seu espírito. País novo, necessitado de realizações, com governos apesar de tudo 
não inibidos pela tradição, tivemos nós, arquitetos brasileiros, oportunidade de realizar 
muito mais que os europeus, nestes últimos 25 anos em que, na Europa, por razões que 
nós conhecemos, nada se construiu efetivamente, em matéria de arquitetura e urbanismo 
nos moldes do CIAM”. (...). “Daí o mal estar desses grandes nomes, ao ver vivas, exis-
tentes, as suas próprias lições realizadas por outros. É um misto de espanto, e, até certo 
ponto, ciúme profissional que os leva a pensar, intimamente, que o fariam melhor” 33.

31. DURAND, José Carlos Garcia. Le Corbusier no Brasil. Negociaçnao política e renovação 
arquitetônica: contribuição à história social da arquitetura brasileira. RBCS, n. 16, 
p. 1–16, 1991; MUMFORD, Eric Paul. The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. 
Cambridge, Londres: MIT Press, 2002. p.144.

32. BALLENT, Anahi. Op.cit.; BARONE, Ana Cláudia Castilho. Team 10: arquitetura como 
crítica. São Paulo: Annablume, 2002. 

33. CIÚME ou incompreensão. Engenharia, v. VIII, n. 86, out. 1949.
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Poderíamos sugerir mais um argumento, que nos parece central. Como 
vimos, a segunda metade da década de 1940 marca uma aproximação mais 
coletiva ao repertório modernista no Brasil e, nesse processo, não foi peque-
no o papel assumido pelo IAB. Nesses anos, o Instituto ampliou sua atuação 
federativa, comprometeu-se com a difusão da arquitetura moderna e passou a 
ter profissionais como Milton Roberto, Niemeyer e Reidy em seus quadros de 
direção. Portanto, a opção do CIAM de não se apoiar em instituições nacionais 
já organizadas, desacreditando o papel que poderiam ter no debate pela reno-
vação das referências arquitetônicas e focando suas interações em indivíduos 
de destaque – justamente os que agora ocupavam a gestão do Instituto –, ia na 
contramão das movimentações locais.

A quase inexistência de menções ao CIAM pelo IAB e à participação do 
IAB em suas atividades torna ainda mais relevante que, nesses mesmos anos, 
o Instituto tenha dado início a um diálogo com outra instituição que almejava 
ocupar o posto de centralidade na rede profissional internacional que se rees-
truturava: a União Internacional dos Arquitetos (UIA)34.

3.3. A União Internacional dos Arquitetos como arena global

Como vimos, frente à ampla destruição causada pela guerra, à urgência de 
reconstrução, ao vigor dos movimentos nacionalistas e das reinvindicações 
sociais, à tomada de consciência da necessidade de planejamento do território, 
ao exponencial aumento das aglomerações urbanas em todo o mundo, à inter-
venção massiva do Estado e à adoção de novas lógicas industriais pesadas para 
a construção civil, o debate arquitetônico mudou de natureza. Dessa forma, um 

34. É possível que a pesquisa em acervos individuais de membros do Instituto revelem novas 
informações acerca desta relação. Na documentação consultada no arquivo do IAB, a 
única menção encontrada ao CIAM é a nota do relato verbal de Flávio Régis do Nasci-
mento ao conselho diretor sobre suas atividades como representante do IAB no já citado 
7o CIAM, conforme: IAB-DN. Circular n.3. Rio de Janeiro, 1959. 1p. Arquivo do IAB-SP. 
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novo olhar estabeleceu-se para o papel e para as responsabilidades do arquiteto 
e a questão da organização profissional tornou-se assunto de primeiro plano35.

Não é, portanto, de se estranhar a grande adesão às movimentações de ges-
tação de uma nova entidade internacional. Em setembro de 1946, animados com 
a criação de uma organização única – “mundial, democrática e progressista” –,  
trinta associações profissionais reuniram-se no Instituto Britânico de Arquite-
tos, incluindo os antigos membros da RIA e do CPIA36. Ainda que estivessem 
presentes como observadores, os arquitetos do CIAM optaram pela manutenção 
de sua independência, a despeito da inclinação de seus integrantes mais jovens 
ao aceite e da participação individual ativa de alguns de seus membros nas ati-
vidades da futura UIA, como Helena Syrkus e Georges Candilis37.

Em junho de 1948, a UIA foi fundada oficialmente na Assembleia Cons-
titutiva realizada em Lausanne e proposta como um novo tipo de organização 
internacional de arquitetura, moldada mais pelas convenções da diplomacia cul-
tural e da boa vontade internacional do que pelo debate intelectual, sem dúvida 
inspirada na recém-criada ONU e concentrando-se em objetivos consensuais, 
como o avanço da posição do arquiteto38.

Os termos de fundação foram acirradamente debatidos: animada por um 
ideal universalista e de independência dos conflitos políticos, a União buscaria 

35. VOUGA, Jean Pierre. Les Chemins de l’UIA. Ingénieurs et architectes suisses, v. 114, 
n. 24, p.412-418, 1988.

36. VAGO, Pierre (Org.). UIA. 1948-1998. Paris: Les Editions de l’Epure, 1998. p.19.
37. A relação com o CIAM foi pauta recorrente da UIA em seus primeiros anos, sobretudo 

no embate pela consolidação dos postos consultores em organismos oficiais. Em 1951, 
no 8o CIAM, após correspondências entre Vago e Sert, chegou-se ao acordo de que 
a UIA, que já agrupava nesse ano 70.000 arquitetos, seria a representante oficial na 
UNESCO. Em 1956, o discurso de Van den Broek no 10o CIAM pela UIA, apontava 
para a pacificação de tal debate. Cf: UIA. Compte-rendu de la réunion du comité exécutif 
au Caire. Cairo, 09 jan.1950. 11p. Arquivo IAB-DN; UIA. Réunion du Comité exécutif 
à Rome. Roma, 14 mai.1951. 15p. Arquivo IAB-DN; UIA. Xème Congrès C.I.A.M. 
Bulletin D’Informations UIA, Paris, 9, 20 set.1956. Ver também: BONTHOUX, Lu-
cille. La modernité critique de Pierre Vago: entre militantisme actif et oeuvre discrète. 
Marselha: École d’Architecture de Marseille-Luminy, 2002.

38. GLENDINNING, Miles. Cold-War conciliation: international architectural congresses in 
the late 1950s and early 1960s. The Journal of Architecture, v. 14, n. 2, p. 197–217, abr. 2009.
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facilitar e ampliar o livre contato entre os arquitetos de todo o mundo, sem 
distição de raça, nacionalidade, religião, formação ou doutrina arquitetônica; 
criar entre eles relações de camaradagem, de compreensão e estima; permitir 
a confrontação de ideias e concepções, aproveitando experiências múltiplas, 
ampliando o conhecimento e enriquecendo diferenças39. Tratava-se de fugir dos 
modelos anteriores: nem elitista, como o CPIA, nem dogmática, como o CIAM, 
e tampouco o lugar de encontro de poucos indivíduos, como o RIA40.

Apesar de basicamente restrita aos países europeus e seus protetorados, a 
União já nascia contando com um reconhecimento razoável ao agregar quase 
400 arquitetos em sua Assembleia Constitutiva e 22 nações signatárias: Austrália, 
Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Egito, Estados Unidos, Finlândia, França, Irlanda, 
Itália, Líbano, Noruega, Holanda, Palestina, Polônia, Portugal, Reino Unido, 
Suécia, Suiça, Tchecoslováquia, Turquia e, após uma intrincada negociação, a 
União Soviética. Logo depois, em 1949, Áustria e Hungria são incluídas e, em 
1950, Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia e Iugoslávia41.

É importante notar duas questões relativas à representação nacional na insti-
tuição. A primeira diz respeito à opção por agrupar organizações profissionais re-
presentativas do conjunto de arquitetos qualificados em cada país, e não indivíduos 
ligados por uma comunhão de princípios ou interesses. Aceitando forçosamente 
esse modelo de organização profissional determinado pela UIA, cada país deveria 
ser capaz de lidar com sua diversidade e de chegar a consensos entre tendências 
que soubessem coexistir em uma única entidade. Anos mais tarde, foi decidido 
que nações sem essa organização profissional mínima ou que não tivessem o nú-
mero exigido de profissionais poderiam criar grupos regionais, como foi o caso da 
América Central. Profissionais que desejassem se filiar, mas que se encontrassem 
em um meio profissional contrário, poderiam se tornar membros avulsos42.

39. ZUBOVICH, Katherine. Debating “Democracy”: The International Union of Architects 
and the Cold War Politics of Expertise. Room one Thousand, v. 4, n. 4, p. 104–116, 2006.

40. VAGO, Pierre (Org.). UIA-1948-1998. Paris: Les Editions de l’Epure, 1998.
41. VAGO, Pierre (Org.). Op.cit.; BONTHOUX, Lucille. Op.cit
42. UIA. Circular n.702. Paris, 26 ago.1959. 2p. Arquivo do IAB-DN.
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Em segundo lugar, é importante apontar que, em consonância com a geo-
política do pós-guerra, as seções nacionais foram agrupadas por regiões – Europa 
do Leste, Europa Ocidental, América e Asia-África – que deveriam estar “igua-
litariamente” representadas no seu conselho. Vista a diferença abissal de desen-
volvimento entre os meios arquitetônicos de cada seção nacional e reconhecendo 
a desigualdade da divisão do mundo adotada, a pauta da UIA foi durante todo o 
período ocupada, em boa parte, por recorrentes discussões sobre o modelo justo 
de representatividade a ser implementado, discussões estas sempre permeadas 
pela insatisfação dos países desfavorecidos, neles incluídos os da América Latina.

Em pouco tempo, a UIA afirmou-se como a principal instituição de referência e 
intermediação para solicitações, privadas e estatais, de grande escala, em assuntos de 
arquitetura e urbanismo – envolvendo-se com consultorias, concursos internacionais 
de grande escopo, conflitos internacionais, etc. Embora se mantendo como uma 
pequena organização, do ponto de vista de sua estrutura administrativa a entidade 
soube explorar as polarizações da Guerra Fria, conquistando, rapidamente, um lugar 
influente de mediação, com delegados nas Nações Unidas, Comissão Econômica 
Europeia, Conselho Internacional de Construção, UNESCO, OMS, entre outros43. 

Não é intenção desta tese narrar a história da UIA, mais uma lacuna que 
permanece aberta tendo em vista a quase inexistência de estudos históricos que 
se concentraram em sua trajetória44. Trata-se aqui somente de pontuar questões 
que nos ajudem a mapear as relações tecidas com o IAB e, se possível, o lugar 

43. GLENDINNING, Miles. Op.cit.; LIERNUR, Jorge Francisco. Op.cit.
44. Podemos citar, a respeito, somente a tese de Aymone Nicolas, L’Union internationale des ar-

chitectes et les concours internationaux d’architecture et d’urbanisme (1949-1969): desseins 
d’architecture et de politique, e alguns artigos, extremamente relevantes para nossa pesquisa: 
“Cold-War Conciliation: International Architectural Congresses in the Late 1950s and Early 
1960s” de Miles Glendinning e “Debating ‘Democracy’: The International Union of Architects 
and the Cold War Politics of Expertise” de Katherine Zubovich. Para além desses três textos, 
as monografias interessadas em Pierre Vago costumam dedicar um espaço considerável 
para sua atuação na UIA. A única história de longa duração dedicada à União é o livro 
comemorativo de seus 50 anos, UIA-1948-1998, editado pelo próprio Vago, produzido fora 
do âmbito acadêmico e que consolidou uma narrativa oficial. É preciso também mencionar 
a tese de Andreas Kalpakci, Making CIAM. The Organizational Techniques of the Moderns, 
1928-1959, defendida na ETH-Zurich em 2017 e cujo acesso está bloqueado até 2020.
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ocupado pela América Latina nessa rede, em seu debate e em seu imaginário. 
Nesse sentido, parece-nos importante indicar brevemente alguns dados a respeito 
de seu modo de funcionamento até 1970.

Os postos representativos deveriam ser eleitos e renovados regularmente, 
com exceção do Secretariado Geral, sediado em Paris, e encabeçado por Pierre 
Vago até 1969. Da sequência de seis presidentes da instituição no período recor-
tado por esta pesquisa – o inglês Sir Patrick Abercrombie (1948-1953); o suiço 
Jean Tschumi (1953-1957); o chileno Hector Mardones-Restat (1957-1961); o in-
glês Sir Robert Matthew (1961-1965); o francês Eugène Beaudoin (1965-1969) e o 
mexicano Ramon Corona Martin (1969-1972) –, dois eram latino-americanos.

Hector Mardones-Restat (1907-1974) fez parte da primeira geração de profis-
sionais chilenos envolvidos com a arquitetura moderna e que desempenhou um 
importante papel de ruptura com a tradição arquitetônica. Restat construiu obras 
significativas em Santiago ao longo dos anos de 1930 e 1940 e foi professor da Escola 
de Arquitetura da Universidade do Chile desde 1931, além de ter sido eleito diretor 
da instituição em 1948, cargo que manteve por quatro reeleições consecutivas até 
1959, implementando uma reforma significativa no ensino. Em paralelo, participou 
ativamente do Colégio de Arquitetos e da revista Arquitectura y Construcción45. Sobre 
Ramón Corona Martin, poucas informações puderam ser encontradas. Nascido no 
México em 1906, estudou na Universidade de Oxford e formou-se arquiteto pela 
Escola Nacional de Arquitetura da Universidade Nacional do México, em 1929.

Também houve dois vice-presidentes latino-americanos: o próprio Corona 
Martin, entre 1961 e 1965, e o brasileiro Flávio Leo Azeredo da Silveira, de 1965 a 
1969, já mencionado no primeiro capítulo e sobre quem nada sabemos. Todos os 
tesoureiros eram europeus: o holandês Johannes H. Van den Broek (1948-1951), 
o belga Willy van Hove (1951-1965) e o inglês Gontran Goulden (1965-1975).  

Ao lado dos congressos, normalmente bienais, a atividade permanente da 
UIA deveria ser mantida pelas reuniões regulares do Comitê Executivo, os encon-
tros das comissões, no mínimos anuais, e alguns colóquios e seminários pontuais. 
Estruturadas ao longo da primeira metade dos anos de 1950, essas comissões 

45. YAU, Patricio Basaez (Org.). Ciento cincuenta años de enseñanza de la arquitectura en 
la universidad de chile (1849-1999). Santiago: Universidad de Chile, 1999. 
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dividiam-se entre as de caráter consultivo – grupos permanentes ou temporários 
de assistência ao Comitê Executivo sobre questões como finanças, concursos, 
exposições, imprensa, congressos e documentação –, e as de trabalho, que, ao 
longo dos anos de 1950 e 1960, dedicaram-se aos temas de formação, urbanismo, 
habitat, construções escolares, posição social, prática profissional, saúde pública, 
industrialização da construção, construções esportivas e recreativas. Com grande 
autonomia de atuação, a nomeação dos membros, em número restrito, ficava a 
cargo do Comitê Executivo, que avaliava as indicações nacionais46. 

Até 1970, foram realizados 11 congressos, sendo dois na América Latina, em 
Havana e Buenos Aires; 12 assembleias, todas coincidentes com os congressos, com 
exceção da realizada em Paris, em 1950; e 39 reuniões do Comitê Executivo (poste-
riormente denominado conselho), sendo uma em Cuba, três no México (por ocasião 
do Congresso de 1963) e três em Bariloche (por ocasião do Congresso de 1969). De 
modo geral, parece ter existido uma descontinuidade da presença latino-americana 
em todas essas atividades, que somente contaram com uma participação substancial 
quando realizadas no continente – uma suposição que coincide com a avaliação 
histórica de Miguel Pereira, um dos brasileiros mais ativos na história da UIA47.

3.4. Elos pontuais em clima de paz (1950-1954)

Reunidos no Cairo em janeiro de 1950, Patrick Abercrombie, Johannes van den 
Broek, Pierre Vago, Paul Vischer, André Gutton, Joseph Moutschen, Moham-
med Khaled Saad-El-Dine, Ralph Walker e Jozef Sigalin – o Comitê Executivo 
da UIA – aceitaram unanimemente a solicitação de adesão do Brasil, assim 
como da Argentina e da Colômbia. Após a troca de algumas correspondências 
com o IAB, o secretário-geral Pierre Vago afirmou que a entidade alinhava-se 
ao espírito da UIA, cumpria os requisitos exigidos e era, incontestavelmente, a 
única organização representativa dos arquitetos do Brasil48. 

46. As regras que regiam as comissões de trabalho (gestão, número de membros, organiza-
ção financeira e autonomia) foram sendo adaptadas ao longo do período de pesquisa.

47. PEREIRA, Miguel. The UIA in the Americas. Working for UIA. São Paulo: PINI, 1999. p. 35–41. 
48. UIA. Compte-rendu de la réunion du comité exécutif. Cairo, 09 jan.1950. 11p. Arquivo IAB-DN.
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É possível que a relação de Pierre Vago com os brasileiros não tenha co-
meçado somente por conta de seus atos como secretário da UIA e das negocia-
ções pela filiação do IAB. É de se notar que, desde 1938, a revista L’Architecture 
d’Aujourd’Hui, cuja edição era de sua responsabilidade, veiculou projetos bra-
sileiros e foi a publicação internacional que mais dedicou números especiais à 
produção arquitetônica brasileira entre 1940 e 196049.

Em outubro de 1950, a Assembleia Geral – composta por delegados do Egi-
to, Estados Unidos, França, Itália, Holanda, Portugal, Inglaterra, Suécia, Suíça e 
Turquia – reuniu-se em Paris e ratificou as novas admissões. Patrick Abercrombie, 
então presidente da UIA, ao dar as boas vindas, declarou sua alegria, clamando 
pela intensa participação dos novos membros e comemorando o fim da ausência 
da América do Sul nos quadros da instituição:

A União está muito contente com as novas admissões. Ela deseja a cada uma das seções 
as mais cordiais boas-vindas e exprime a esperança de lhes ver participar da próxima 
assembleia. Mais do que isso, ela vê preenchida, na lista de membros da UIA, um vazio 
que reinava desde Lausanne: três países da América do Sul estão agora entre nós. Sua 
adesão é, diga-se de passagem, resultado, em certa medida, das relações amigáveis 
que reinam no seio da União Pan-Americana de Arquitetos50.

Abercrombie parece se referir à recém-criada Federação Pan-Americana de 
Associações de Arquitetos (FPAA). Ainda que não tenham sido encontrados por 
esta pesquisa os primeiros passos de construção desse diálogo, é provável que 
eles tenham se dado ao longo do 7o Congresso Pan-Americano de Arquitetos, 
realizado em abril desse mesmo ano em Havana. Trata-se de uma relação que 
permanecerá, ao menos até 1970, nessa esfera superficial das “relações amigá-
veis”, limitando-se ao envio recíproco de delegados oficiais nos eventos de maior 

49. CAPPELLO, Maria Beatriz Camargo. Arquitetura em revista: arquitetura moderna no 
Brasil e sua recepção nas revistas francesas, inglesas e italianas (1945-1960). Tese de 
doutorado. São Paulo: Fauusp, 2005.

50. UIA. Procès-verbal de L’Assemblée Extraordinaire de L’UIA. Paris, 2-4 out. 1950. 39p. 
Arquivo IAB-DN. (Tradução da autora).
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relevância, com exceção da tentativa fracassada da UIA de incorporação da FPAA 
em seu quadro de associados nos anos de 196051.

Entre os membros do IAB, a filiação à UIA não parece ter tido grande re-
percussão, sendo comunicada em uma pequena nota circular52. Tal fato anuncia 
o envolvimento rarefeito do Instituto com as atividades da entidade nesses pri-
meiros anos de associação, que se tornará mais intenso e rotineiro somente na 
virada para os anos 1960. Se por um lado, como vimos, não existia ainda uma 
estrutura formalizada e tampouco a viabilidade financeira para a manutenção 
das relações internacionais do Instituto, por outro, eram esses os anos de estru-
turação da União, de procura por procedimentos adequados à sua dimensão 
inédita, de negociação por financiamentos e de movimentações pelo aumento 
de seu quadro de associados. Com efeito, somente em 1956 teremos as primeiras 
notícias de que a UIA, afinal, encontrava-se em boa situação financeira, capaz 
de assegurar a consolidação e ampliação de suas atividades53.

As dificuldades da interação além-mares não tardariam a aparecer, sobretudo 
pela lentidão e custo das comunicações – um problema que permaneceu durante 
todo o período recortado pela pesquisa e que, muitas vezes, comprometeu a partici-
pação brasileira nas atividades da entidade. Já em maio de 1951, o Comitê Executivo 
da UIA lamentava certa letargia das seções nacionais e, em particular, as poucas 
notícias recebidas dos recém-afiliados e o não pagamento de suas cotas, incluindo 
o Brasil. Ainda que cogitando providências severas, optava-se, por ora, pela simples 

51. Pode ser interessante o esforço de mapear as participações de representantes da UIA nos 
eventos latino-americanos, como os Congressos Nacionais de Arquitetura ou os Con-
gressos Pan-Americanos. Temos notícia, por exemplo, que Pierre Vago representou a 
UIA no 9o Congresso Pan-Americano de Caracas e que Flávio Leo, foi, por diversas vezes, 
designado pela entidade como seu delegado nos eventos da região. De todo modo, até 
1970, as interlocuções entre FPAA e UIA são quase inexistentes. Os esforços de apro-
ximação seriam somente iniciados a partir de 1974, provavelmente pela perspectiva da 
união de criação de sub-grupos regionais com autonomia de organização e de discussão 
de pautas próprias – algo muito semelhante aos própositos da Federação. Ver: PEREIRA, 
Miguel. The UIA in the Americas. Working for UIA. São Paulo: PINI, 1999. p. 35–41. 

52. IAB-DN. Circular n.10. Rio de Janeiro, 26 abr.1950. 2p. Arquivo do IAB-DN.
53. UIA. Résolutions adoptées par le Comité exécutif de L’UIA. Capri, 16-21 abr.1956. 29p. 

Arquivo IAB-DN.



340

reprimenda e intensa cobrança, visto que a permanência dos membros recentes era 
fundamental para a construção de legitimidade da instituição54. Apesar da pequena 
assiduidade brasileira, parece ser válido mapear brevemente essas primeiras cone-
xões, concentradas, sobretudo, na participação nos congressos mundiais e na troca 
de correspondências administrativas com a secretaria-geral e com a tesouraria.

Já na listagem dos 391 participantes do encontro de constituição da UIA – o 
1o Congresso Mundial, realizado em Lausanne, em 1948 e organizado em torno 
do tema das novas tarefas profissionais – consta a participação de dois arquitetos 
brasileiros, ao lado de mais 17 latino-americanos: Sebastião Almeida Pocinho e 
Giuseppina Pirro, professora de arquitetura da Universidade do Brasil, ambos 
associados do IAB, mas inscritos como congressistas individuais, visto que o 
Instituto ainda não era filiado à União55.

Os três temas do congresso remetiam a desafios contemporâneos: O ar-
quiteto e o urbanismo (o escopo profissional e sua relação com outros campos 
profissionais e disciplinares, a engenharia, a economia, a sociologia e o direito 
público); O arquiteto e a industrialização da construção (os limites da constru-
ção tradicional, a racionalização dos canteiros, a pré-fabricação e sua relação 
com a produção artesanal, os riscos da padronização para o trabalho liberal do 
arquiteto e sua expressão criativa) e O arquiteto, o Estado e a sociedade (a atua-
ção e a organização profissional nos diferentes países, a relação com a clientela 
privada e estatal, o funcionalismo público e sua relação com o desenvolvimento 
das faculdades criativas do arquiteto, a especialização e criação de equipes de 
trabalho, e, por fim, o arquiteto dentro da hierarquia de produção do projeto e 

54. UIA. Réunion du Comité exécutif à Rome-Florence. Roma, Florença, 14-18 mai.1951. 94p. 
Arquivo IAB-DN.

55. Foram oito participantes da Argentina (Alejo A. Amavet, Domingo Castellanos, Angel 
Lo Celso, Mario Alberto Cooke, Federico Cooke, Carlos Della Paolera, Teresa Della 
Paolera e Marie Teresa Della Paolera), um do Chile (Jaime Besa Zanartu), seis do 
México (Joaquin Aguerrebere-Serrano, Vicente Medel, Pedro de La Mora, Gustavo 
Saavedra, Francisco Serrano e Suzana Serrano) e dois do Peru (Terré Harth, Robert 
Wakeham). Conforme: UIA. Premier Congrès de L’Union Internationale des Architectes. 
L’Architecte devant ses taches nouvelles. Lausanne: 1948.
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da obra)56. Tratava-se de uma ampla pauta, diretamente associada a mudanças 
radicais de paradigma na profissão e em suas competências, que, no entanto, 
não necessariamente coincidiam com as perspectivas individuais, sobretudo 
dos membros mais antigos, como se pode notar na fala de Patrick Abercrombie, 
ex-presidente da RIA e primeiro presidente da UIA:

Vamos finalmente retornar à nossa maior tarefa: o progresso da arquitetura como arte. 
Estamos em um momento de transição na história da arquitetura ‒ em um desses grandes 
períodos de eclosão, comparável ao do fim do Império Romano e da Idade Média. Ainda 
não chegamos à estabilidade, mas ainda não estamos a seguir uma política comum. 
No momento tentamos “controlar os esforços individuais”. Dizem que o oposto seria 
o caos! Queridos irmãos! Nos grandes períodos do passado sempre houve um impulso 
instintivo, quase inconsciente, em direção a um esforço comum, que, no entanto, deixou 
o gênio individual livre para se afirmar. A multiplicação de controles administrativos é a 
admissão de uma falência arquitetônica. Eu tenho fé que esta união de arquitetos levará 
a uma maior unidade de arquitetura. Que possibilidades não temos diante de nós! 57.

A ida solitária de Nestor de Figueiredo, como delegado brasileiro, ao 2o Con-
gresso, realizado na cidade marroquina de Rabat em setembro de 1951, sobre 
“Como o arquiteto executa suas novas tarefas?”, é a segunda notícia que temos 
da participação do Instituto nesses eventos. Apesar da tímida representação, o 
Brasil foi um dos poucos países que participou de sua Exposição de Arquitetura, 
apresentando um único projeto – uma unidade residencial em São Paulo – ao 
lado de outros 156 painéis dedicados à arquitetura da Inglaterra, do Marrocos, 
da Itália, da Iugoslávia, do México, da Grécia e da Holanda58.

56. UIA. Premier Congrès de L’Union Internationale des Architectes. L’Architecte devant ses 
taches nouvelles. Lausanne: 1948.

57. ABERCROMBIE, Patrick. Message de Sir Patrick Abercrombie. In: UIA. Premier Con-
grès de L’Union Internationale des Architectes. L’Architecte devant ses taches nouvelles. 
Lausanne:1948. p. 17–18. (Tradução da autora).

58. UIA. Inventaire de l’Exposition Internationale d’Architecture présentée au 2ème Congrès de 
l’U.I.A.à Rabat. Documento não datado. 1p. Arquivo do IAB-DN ; ROBERTO, Milton, 
Relatório das atividades do Instituto de Arquitetos do Brasil – ano social 1951/1952. Rio 
de Janeiro, 01 ago.1952. 13p. Arquivo IAB-DN Os documentos não especificam o autor.
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Em seu retorno, além de colocar as diversas publicações especializadas 
que trouxera à disposição dos associados, Figueiredo destacava, no seu relato 
ao Conselho Diretor do IAB, o prestígio dos arquitetos brasileiros, evidenciado 
pela aprovação unânime de sua indicação ao posto de presidente de uma das 
quatro sessões plenárias do congresso e pela ampla votação a favor de uma vaga 
para o Brasil no Comitê Executivo da UIA e na sua Comissão de Construções 
Escolares, sendo Marcelo Roberto indicado para ambos os cargos59. Não temos, 
no entanto, notícias efetivas de sua participação.

No congresso seguinte, realizado em Lisboa em setembro de 1953, a re-
presentação brasileira foi consideravelmente maior e, mesmo assim, reduzida se 
observada em termos proporcionais60. Dos 600 participantes de 32 países, 10 eram 
brasileiros e compunham um grupo com poucos traços comuns aparentes: Paulo 
Antunes Ribeiro, presidente do IAB e convidado a ocupar uma das duas vice-pre-
sidências do encontro; os cariocas Wladimir Alves de Souza, ativo participante de 
congressos internacionais, e José Teodulo da Silva, que participou do I Salão de 
Arquitetura Tropical; os então sócios Ernest Robert de Carvalho Mange e Hélio 
Duarte, atuantes em São Paulo; e uma turma de pernambucanos arregimentados 
em torno do recém-criado IAB-PE, Heleny Albuquerque Marques Lins, Cândido 
da Mata Ribeiro, Everaldo da Rocha Gadelha, Heitor Maia Neto e Florismundo 
Lins Sobrinho61. Depois de Cuba, era a maior delegação latino-americana, região 
que representou, contudo, somente 6% da presença do evento62.

59. IAB-DN. Circular n. 07. Rio de Janeiro, 22 fev.1952. 2p. Arquivo IAB-DN; Id. Circular n. 12. 
Rio de Janeiro, 03 jul.1952. 4p. Arquivo IAB-DN; UIA. Résolutions adoptées par le Comité 
Exécutif de L’UIA. Casabranca, set.1951. Arquivo IAB-DN; Id. Assemblée Generale de 
L’UIA. Casabranca, 21-23 set.1951. 30p. Arquivo IAB-DN; Id. Résolutions Adoptées par 
la 3ème Assemblée de l’UIA. Casabranca, 21-23 set.1951. 3p. Arquivo IAB-DN.

60. IAB-DN. Circular n.18. Rio de Janeiro, 07 abr.1953. 2p. Arquivo IAB-DN.
61. MILHEIRO, Ana Vaz; FERREIRA, Jorge Manuel. A Joyous Architecture: as exposições 

de arquitectura moderna brasileira em Portugal e a sua influência nos territórios por-
tuguês e africano. 8o Seminário Docomomo Brasil, Cidade Moderna e Contemporânea: 
Síntese e Paradoxo das Artes. Rio de Janeiro: 2009.

62. UIA. Troisième Congrès de L’Union Internationale des Architectes - Rapport Finale. 
Lisboa: Librairie Portugal, 1953. 
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Sob o tema “A arquitetura no cruzamento de caminhos”, nesse 3o Con-
gresso da UIA foram discutidos assuntos diversos da profissão, como formação 
(sugerindo organizar o ensino em três etapas, quais sejam, formação do homem, 
formação do artista e formação do praticante); a posição social do arquiteto; a 
elaboração de seu estatuto e suas distinções em relação ao engenheiro; e questões 
de alcance mais amplo, como a síntese das artes plásticas; o urbanismo (focan-
do a posição social do urbanista e a normatização de símbolos); o problema do 
habitat (em diálogo com a ONU); as construções escolares (em diálogo com a 
UNESCO) e a industrialização da construção (a partir das relações entre arquiteto 
e construtores, além da adoção de um módulo internacional)63.

Ao publicar integralmente as resoluções do Congresso no Boletim do 
IAB-SP – distribuído nacionalmente pela Revista Acrópole –, o IAB concluía, 
genericamente, que o evento chegara a conclusões que evidenciavam a unidade 
de pensamento dos arquitetos de todo o mundo a respeito de problemas básicos, 
e destacava a importância do documento – mesmo apontando a existência de 
algumas discordâncias sem, no entanto, enumerá-las64.

Se esse congresso não parece ter ecoado no meio arquitetônico local de maneira 
expressiva, no sentido inverso, parece ter sido um momento fundamental de difusão 
do ideário brasileiro, tocando definitivamente o imaginário dos profissionais por-
tugueses com a Exposição de Arquitetura Contemporânea Brasileira, montada na 
Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa. Apresentando uma ampla relação de 
edifícios, que alargava consideravelmente o panorama de Brazil Builds – referência 
então habitual no meio profissional português –, os 240 painéis contendo fotografias e 
desenhos, complementados por um catálogo e uma conferência de Wladimir Alves de 
Sousa, desencadeariam um imenso entusiasmo local pela cultura moderna do Brasil65.

63. UIA. Le Congrès de Lisbonne. UIA - Bulletin d’Informations, n.1, p.4-27, mar.1954.
64. UNIÃO Internacional de Arquitetos – Conclusões do Congresso de Lisboa – 1953. Boletim 

Mensal do IAB-SP, n.2, p.5, fev.1954; UNIÃO Internacional de Arquitetos – Conclusões do 
Congresso de Lisboa – 1953 (continuação). Boletim Mensal do IAB-SP, n.3, p.3-7, mar.1954.

65. MILHEIRO, Ana Vaz; FERREIRA, Jorge Manuel. A Joyous Architecture: as exposições de 
arquitectura moderna brasileira em Portugal e a sua influência nos territórios português 
e africano. 8o Seminário Docomomo Brasil, Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese 
e Paradoxo das Artes. Rio de Janeiro: 2009. Wladimir Alves de Souza já havia acompa-
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3.5. O IAB e a UIA no calor da Guerra Fria (1954-1962)

Se os primeiros encontros transcorreram sem grandes disputas, em meados da 
década de 1950, boa parte dos esforços da UIA já se concentrava na consolidação 
de sua política de boa vontade internacional no campo da cultura e no enfren-
tamento contínuo de possíveis desagregações em decorrência do acirramento 
dos conflitos da Guerra Fria, tais como os que haviam envenenado as relações 
internas ao CIAM. Durante 1954 e 1955, a presença assídua da polonesa Helena 
Syrkus no Comitê Executivo e sua dedicação à organização de uma reunião, 
em junho de 1954, em Varsóvia, para discutir a reconstrução no pós-guerra 
colaboraram especialmente para diminuir as tensões no interior da UIA, ao 
menos provisoriamente66. Organizado pela Sociedade de Arquitetos Poloneses, 
o encontro dedicado a excursões por cidades do país não seguia os moldes da 
União, mas foi amplamente divulgado por ela como um momento de reunião 
acerca dos mesmos princípios e objetivos de congregação fraternal67. 

Em uma viagem orquestrada por Artigas como uma espécie de represen-
tação universitária, Jon Maitrejean, professor da FAUUSP, e Heitor Ferreira de 
Souza, então estudante da mesma instituição e um dos primeiros sócios aspi-
rantes do Departamento Paulista do IAB, estiveram entre os 200 arquitetos e 
autoridades municipais participantes do encontro, composto não por delegações 
oficiais, mas por visitantes a título individual68. A esse respeito, Souza declarou:

nhado um grupo de estudantes brasileiros da FNA em viagem de estudo à Europa em 
1949. Nessa ocasião, realizou uma conferência sobre arquitetura brasileira em Lisboa, 
momento no qual era inaugurada uma exposição com o mesmo tema. Em seguida, 
viajou para a cidade do Porto, onde falou sobre “A Arquitetura Brasileira em face das 
Arquiteturas Contemporâneas”. Cf: ANDRÉ, Paula. Arquitecturas e cidades devoradas 
entre Portugal e o Brasil. Vitruvius, Arquitextos, São Paulo, v. 13, n. 148, set. 2012. Não 
sabemos quem fez a seleção das obras expostas em 1953, mas é possível que tenha sido 
um esforço conjunto entre o IAB e o Ministério das Relações Exteriores.

66. GLENDINNING, Miles. Cold-War conciliation: international architectural congresses in 
the late 1950s and early 1960s. The Journal of Architecture, v. 14, n. 2, p. 197–217, abr. 2009.

67. SYRKUS, Helena. La rencontre d’architectes et d’élus municipaux à Varsovie. UIA - 
Revue Bimestrielle, n.5, p.3-4, dez.1954.

68. O ENCONTRO de Arquitetos em Varsóvia. Boletim Mensal do IAB-SP, n.9, p.4-6, set.1954.
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Souza: Eu estava no terceiro ano, foi em 1954. Fui chamado pela universidade e infor-
mado de que seria designado para ir à Polônia, em viagem de representação da USP. Era 
um evento ligado àquela fase de descontração dos países satélites da União Soviética, 
que não tinham relações diplomáticas com o Brasil, e antes da troca de embaixador, são 
realizadas missões culturais, esportivas. Entendi que o convite estava dentro desse con-
texto, de aproximação do Brasil com a Polônia. Acho que foi o Artigas que me indicou. 
— Você foi indicado como representante juntamente com um professor? 
Souza: Isso, o professor era Vergareche Maltrejean. Basco e, como todo basco, revolu-
cionário. Em seguida, estávamos viajando para o Rio de Janeiro a fim de embarcar. Isso 
também é interessante. Em 1954, São Paulo não tinha voo internacional. [...] Considero 
essa viagem fantástica e influenciou muito minha maneira de ser. Saímos do Brasil para 
a Europa, o avião vinha do Chile e seu trajeto era Rio-Recife-Dakar-Lisboa-Madri-Ale-
manha. Depois para a Dinamarca, porque para atravessar a “Cortina de Ferro” tinha 
de passar por cima do polo, não tinha, na época, voos diretos69.

Há que se considerar a possibilidade de que, pela coincidência de localização, proxi-
midade de datas e objetivos, tenha sido esse o evento de que trata Vilanova Artigas em 
entrevista a Aracy Amaral: um congresso de arquitetos pela paz em Varsóvia que teria 
consolidado a criação da UIA. Ainda que a data mencionada por Artigas seja 1952, 
não foi possível encontrar qualquer evento correspondente nos registros da União, o 
que nos leva a crer que tenha sido um equívoco do arquiteto quanto à datação:

Vilanova Artigas: Em 1952, antes de ir à União Soviética, fui à Polônia para fazer a 
fundação da União Internacional de Arquitetos. Isso é muito importante, porque a 
UIA fui eu que fiz. A União Internacional de Arquitetos foi uma coisa feita dentro da 
luta pela paz, contra a Guerra Fria. 
Aracy Amaral: Foi em Varsóvia a criação da UIA? 
Vilanova Artigas: Não, a fundação não foi lá, mas foi o congresso de arquitetos de 
Varsóvia que consolidou a organização da UIA. Não me lembro bem o nome, mas foi 
um congresso de arquitetos pela paz 70.

69. SOUZA, Heitor Ferreira de. Raio-X: Heitor Ferreira de Souza, 85 anos, Rio Grande 
do Sul. Ocupação: Arquiteto: depoimento [7 jun. 2016]. São Paulo: Mais 60: es-
tudos sobre envelhecimento. Entrevista concedida a Mais 60. Disponível em: <ht-
tps://www.sescsp.org.br/online/artigo/10048_HEITOR+FERREIRA+DE+SOUZA 
+85+ANOS+ARQUITETO>. Acesso em 19 abr. 2018.

70. AMARAL, Aracy. O panorama dos anos 50: entrevista com Vilanova Artigas. In: Tex-
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Se é conhecido o papel do contato direto com a arquitetura do realismo 
socialista no processo de revisão crítica de Artigas na primeira metade dos anos 
de 1950, a participação no encontro de Varsóvia, principalmente o diálogo com os 
arquitetos soviéticos, também marcou Maitrejean e Souza, conforme relataram 
ao Boletim do IAB-SP no momento de seu retorno. Colocando em suspeição 
procedimentos racionalistas até então plenamente aceitos, o contato com outros 
conceitos arquitetônicos, sobretudo quanto ao “conteúdo humano” e a relação 
com a tradição arquitetônica, foi, sem dúvida, uma das mais importantes expe-
riências que tiveram na viagem:

Havia certas discussões sobre assuntos para nós fundamentais que nos revelaram 
de repente conceitos e ideias inteiramente novas. O principal, e este item foi base 
de todas as conversas com os soviéticos – é do conteúdo humano da arquitetura. 
Estávamos acostumados a discutir arquitetura em função da circulação, plantas, 
organograma, simplificação construtiva, técnica aperfeiçoada, etc. Em certa oca-
sião, criticamos a planta e circulação de certos edifícios quando recebemos uma 
resposta no primeiro momento surpreendente: o que havia de melhor na Polônia, 
disseram, com referência à técnica, organograma, funcionalismo moderno, ausência 
completa de coisas supérf luas e espaços perdidos – era o campo de concentração 
de Auschwitz. Deveríamos por isso considerá-lo boa arquitetura? Somente o po-
deríamos fazer se esquecêssemos, na crítica de arquitetura, um valor primordial: 
o conteúdo humano71.

Como vimos no primeiro capítulo, a questão sobre os caminhos a seguir na 
defesa da cultura nacional e como se relacionar com o realismo e a arte figu-
rativa foi central para muitos artistas e arquitetos de formação marxista no 
período, desencadeando produções antagônicas e em conflito declarado, como 
o regionalismo dos arquitetos gaúchos, o vínculo com o colonial brasileiro 
proposto por Lúcio Costa ou a via “crítica em face da realidade” de Artigas. Ao 
relatar o encontro de Varsóvia no Boletim de Informações da UIA, o inglês D. 
C. Bailey também atribuiu ao debate sobre o emprego de motivos tradicionais 

tos do Trópico de Capricórnio: Artigos e Ensaios (1980-2005). Vol.1: Modernismo, arte 
moderna e o compromisso com o lugar. São Paulo: Ed.34, 2006. p.193

71. O ENCONTRO de Arquitetos em Varsóvia. Boletim Mensal do IAB-SP, n.9, p.4-6, set.1954.
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na arquitetura contemporânea o principal ponto de dissenso entre os congres-
sistas de todo o mundo72:

É fácil simpatizar com o desejo frequentemente exprimido na Polônia de rejeitar a estandar-
dização e a esterilidade da maioria da arquitetura moderna ocidental, e de criar uma nova 
arquitetura que se inspire nas melhores criações do passado, que será diferenciada segundo 
regiões e será a expressão da nova sociedade socialista. Ao mesmo tempo, e tomando como 
base as rápidas impressões sobre os projetos poloneses recentes, me parece que a criação desta 
nova arquitetura é um processo longo, não necessariamente ajudado pela rejeição completa de 
todos os movimentos modernos, nem pela insistência excessiva pelos ornamentos poloneses73.

Prosseguindo com suas intenções pacifistas, a Assembleia do 4o Congresso Interna-
cional de Arquitetos, realizado em Haia de 9 a 16 de Julho de 1955, foi unânime ao 
aprovar uma resolução em defesa da paz e do uso de meios pacíficos na resolução 
de conflitos das mais variadas ordens. Nela, a União afirmava que, apesar de sua 
curta existência, já havia adquirido incontestável prestígio internacional graças à 
sua capacidade de reunir arquitetos do mundo inteiro a despeito de suas diferenças. 
Declarando o recurso a meios militares de destruição como a antítese da criação 
arquitetônica, a UIA declarava necessário o trabalho construtivo pela melhora das 
condições de vida da humanidade e condenava a corrida armamentista74.

Esse mesmo encontro ratificou a Carta de Direitos e Deveres do Arquiteto, 
cuja minuta havia sido amplamente divulgada para comentários prévios, inclusive 
no Brasil, pelo Boletim do IAB-SP75. Resultado de quase um século de debates, a 
identidade profissional que perdurou durante toda a primeira metade do século 
vinte, desde sua consolidação no Código Guadet de 1895, começava a ser colocada 

72. O Bulletin d’Informations da UIA, n.4, nov.1954, contêm diversos relatos sobre esse en-
contro de Varsóvia. O recebimento desta publicação foi noticiado no Boletim Mensal 
do IAB-SP, n.12, dez.1954, p.3, que apontava o farto material referente ao encontro, 
reproduzindo, inclusive algumas de suas fotos. 

73. BAILEY, D. C. La rencontre de Varsovie. UIA - Bulletin d’Informations, n.4, p.2, nov.1954.
74. UIA. Résolution Presentee par Tage William-Olsson. Circulaire UIA-765. Paris, 01 set.1955. 

18p. Arquivo IAB-DN.
75. CASTILHO, José Roberto Fernandes. O arquiteto como profissional liberal. O Código 

Guadet (1895). Arquitextos, v. 14, n. 168.03, 2014.



3.5.9
Capa do livro “Habi-

tation 1945-1955”, 
ublicação fi nal do 4o 

Congresso da UIA. 
1955.

3.5.10
Projeto do Conjun-
to Residencial para  

Estudantes da USP, de 
Rino Levi e Roberto 
Cerqueira César, no 

livro “Habitation 1945-
1955”, publicação fi nal 

do 4o Congresso da UIA. 
1955.



355

em xeque. Ao arquiteto liberal, prestador de serviços, pago unicamente mediante 
honorários, somava-se a possibilidade da atuação assalariada, privada ou dentro dos 
órgãos de Estado. Ao arquiteto com domínio pleno do processo de projeto e produção 
da obra, somava-se o modo de atuação especializado e interdisciplinar que modifi-
cava as relações de poder e a hierarquia profissional no setor da construção civil76.

Se essa curta carta de 1955 tentava contemplar a pluralidade de atuações do 
arquiteto e reconhecer suas diferentes posições sociais e condições de trabalho, 
para além do lugar privilegiado do profissional liberal europeu, era necessário 
definir regras de conduta que regessem todos e afirmar sua missão comum, sua 
“função social primordial”: a construção de melhores condições de vida no mun-
do. Nesse sentido, mantinha-se o dever do desinteresse comercial da profissão, o 
rechaço a qualquer publicidade, sua orientação por princípios éticos, de respeito 
à sociabilidade profissional, de defesa da causa arquitetônica, de sobreposição 
do interesse coletivo ao individual77.

Ainda que convocando a ampla participação de seus associados por meio de 
uma divulgação bem organizada, o IAB conseguiu enviar somente treze brasileiros 
a esse encontro (dentre aproximadamente mil congressistas), mantendo o tamanho 
da delegação de 1953. Para a revista Módulo, era, no entanto, um grupo numeroso, 
recebido em um “ambiente da maior simpatia e compreensão”, composto por: Rino 
Levi, que no mesmo ano foi ao Congresso Pan-Americano de Caracas como convidado 
de honra; Lauro Bastos Birkholz e Jarbas Karman, de São Paulo; Afonso Reidy, Mau-
ricio Roberto, Carmem Portinho, Flavio Regis do Nascimento, Hélio Uchoa, Altino 
Ferreira Das Neves, Leônidas Victor Cheferrino, Victor Noel Saldanha Marinho, 
Eduardo Piragibe da Fonseca e Sebastião de Almeida Pocinho, do Rio de Janeiro78.

Os relatórios finais do encontro – que tinha como tema principal a evolução 
da habitação entre 1945 e 1955 – receberam um acolhimento sem precedentes pela 

76. RAYNAUD, Dominique. La “crise invisible” des architectes dans les Trente Glorieuses. 
Histoire urbaine, n. 25, p. 129–147, 2009; TAPIE, Guy. Les architectes: mutations d’une 
profession. Paris: L’Harmattan, 2000.

77. UIA. Droits et Devoirs des Architectes. Circulaire UIA-765. Paris, 01 set.1955. 18p. Ar-
quivo IAB-DN.

78. IV CONGRESSO da UIA. Módulo, n.2, ago.1955; O 4o CONGRESSO da UIA – Rino Levi 
e a participação brasileira. Boletim Mensal do IAB-SP, n.19, p.3-4, set.1955.
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imprensa especializada brasileira, sendo noticiados em revistas como Acrópole, 
Habitat e AD-Arquitetura e Decoração, sobretudo quanto à questão da posição 
social do arquiteto79. No entanto, o relato de Rino Levi, no qual detalha sua 
proposta apresentada à Comissão de Ensino, é o único que temos da intervenção 
da delegação brasileira80. Embora tenhamos notícia de que foi disponibilizada 
aos associados do IAB, não foi possível encontrar no Brasil a publicação final 
do evento – Habitation, 1945-1955: Programme, Projet, Production – que reuniu 
relatórios nacionais a respeito do tema, incluindo um do Brasil81.

Selecionados após uma convocação pública, a coleção de projetos brasilei-
ros apresentada na publicação reunia dois conjuntos de casas unifamiliares da 
Tecelagem Paraíba, projetados por Rino Levi, Roberto Cerqueira Cesar e Luiz 
Roberto Carvalho Franco (1953-1954); os 27 sobrados geminados de Francisco 
Bolonha, em Paquetá (1950); o alojamento de Oscar Niemeyer para o Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos (1947); o Edifício 3 Le-
ões, de Henrique Mindlin, em São Paulo (1945); o Alojamento Estudantil da 
Universidade de São Paulo, de Rino Levi e Roberto Cerqueira Cesar (1953) e o 
Conjunto Habitacional Pedregulho, de Reidy (1951)82.

79. O PRÓXIMO congresso da UIA. AD, n.8, p.1, dez.1954; FERRAZ, Geraldo. Conclusões 
comentadas do IV Congresso da UIA. Habitat, n.24, p.3–5, out.1955; IV CONGRESSO da 
UIA. Módulo, n.2, ago.1955; O CONGRESSO da UIA em 1955. Boletim Mensal do IAB-SP, 
n.10, p.3, out.1954; CONGRESSO Internacional de Arquitetos. Boletim Mensal do IAB-SP, 
n.15, p.3, abr.1955; CONGRESSO de Haia. Boletim Mensal do IAB-SP, n.17, p.1, jun.1955; O 
CONGRESSO da UIA. Boletim Mensal do IAB-SP, n.17, p.9, jun.1955.

80. O 4o CONGRESSO da UIA – Rino Levi e a participação brasileira. Boletim Mensal do 
IAB-SP, n.19, p.3-4, set.1955.

81. IAB-DN. Circular 7/54. Rio de Janeiro, 06 jan.1955. 2p. Arquivo IAB-DN; Id., Circular 
3/55. Rio de Janeiro, 12 dez.1955. 1p. Arquivo IAB-DN.

82. BOUWCENTRUM. Habitation 1945-1955: programme, projet, production. Rotterdam: Bou-
wcentrum, 1955. Prevendo a continuidade da série, esse primeiro volume incluiu os dossiês 
da Argélia, Alemanha Ocidental, Argentina, Brasil, Noruega, Holanda e Polônia, enviados 
a tempo. Cf. Carta de A. M. Key, Bureau de Redaction, Paris, 30 nov. 1955. In: Arquivo 
IAB-DN. O livro publicou de casas unifamiliares a planos de unidades de vizinhança, e 
buscava diretrizes a partir da sistematização de fatores geográficos, climáticos, técnicos, 
econômicos e culturais, analisando aspectos tão variados como necessidades materiais 
e espirituais, questões de legislação, meios de financiamento e construção.
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É importante lembrar a centralidade que ocupava o tema da habitação e da 
posição social do arquiteto no cenário profissional brasileiro e latino-americano 
nesse momento: no ano anterior, o 4o Congresso Brasileiro de Arquitetos havia 
se tornado um veículo importante de difusão da querela centrada na falta de 
aderência social da produção arquitetônica nacional; o 9o Congresso Pan-Ame-
ricano, por sua vez, que seria realizado alguns meses depois do congresso da 
UIA, também adotava como tema principal a função social da arquitetura e do 
arquiteto, com seus subtemas voltados para o planejamento integral dos espaços 
da habitação. Se a importância da questão explica a repercussão razoável desse 
4o Congresso Internacional da UIA no Brasil, ao mesmo tempo torna estranho 
o silêncio sobre ele nas demais revistas latino-americanas a que tivemos acesso83.

No mesmo número em que noticiou a partida da delegação para Haia, a revis-
ta Módulo incluiu, sem fazer referência a nomes, outra nota sobre a continuidade 
da viagem de parte do grupo, cujo objetivo era visitar diferentes cidades da União 
Soviética nas quais Oscar Niemeyer havia estado também no mês anterior84. Nelas, 
puderam dialogar com os responsáveis pelos planos diretores e de reconstrução, 
conheceram “os modernos meios de construção e a técnica avançada dos sovié-
ticos”, tendo causado particular impressão o emprego de blocos pré-moldados e 
pré-fabricados que resultava em edifícios construídos de modo muito veloz. Pas-
sando por Leningrado e Stalingrado, seguiram a Sochi e à Armênia, encerrando 
a viagem em Moscou, onde travaram contato com os responsáveis pelo plano de 
urbanismo – publicado também na mesma edição do periódico85.

Apesar da contínua tentativa de se manter ao largo dos conflitos políticos, no 
final de 1956, o fraco equilíbrio interno à UIA foi tumultuado pelos acontecimentos 
da Revolução Húngara e da crise de Suez, desencadeando manifestações por um 
posicionamento público da entidade. Tal opção foi descartada pelo então presidente, 
Abercrombie, hábil em desviar a possível politização do debate profissional para o 

83. P. ex: Arquitectura (Uruguai); Nuestra Arquitectura (Argentina), Arquitectura (Mé-
xico), Espacios (México).

84. ARQUITETURA Moderna do Brasil em Moscou. Módulo, n.2, ago.1955.
85. ARQUITETOS Brasileiros na União Soviética. Módulo, n.3, dez.1955; O PLANO de 

Moscou. Módulo, n.3, dez.1955.
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terreno mais seguro da assistência humanitária para arquitetos ameaçados. Por fim, 
em agosto de 1957, como gesto simbólico, o Comitê Executivo decidiu adiar para o ano 
seguinte o 5o Congresso, realizado, por fim, em julho de 1958 na cidade de Moscou86.

Para Glendinning, esse congresso é um exemplo de como organizações de 
nicho até certo ponto pequenas, como a UIA, conseguiram impulsionar sua legi-
timidade por meio de seu posicionamento diplomático em situações de conflito 
geopolítico, além de terem atuado como veículos de mudança dentro dos países-sede. 
Se por um lado era claro o objetivo da URSS de usar o evento como veículo de 
propaganda de seus feitos (os 1.500 delegados foram recebidos com uma sucessão 
de grandiosos eventos no Kremlin, com tradução simultânea de seus debates em 
quatro idiomas, participaram de reunião com Nikita Kruschev e visitaram inúmeras 
obras arquitetônicas), por outro, o ganho também trabalhava em sentido inverso. 
Com sua enorme participação internacional, que garantiu uma atmosfera cosmo-
polita desconhecida em eventos anteriores da UIA, o encontro tornou-se um canal 
fundamental de aprovação do programa de liberalização cultural de Kruschev e de 
abandono do planejamento estatal stalinista em favor de conceitos mais ocidentais87.

Era de se esperar o grande interesse no Congresso por parte do meio pro-
fissional brasileiro, sobretudo entre os arquitetos alinhados à esquerda, que se 
animavam com a recente reorientação política do Partido Comunista e suas 
significativas consequências para a doutrina artística. Se, nacionalmente, di-
versos fatores iam tornando datadas as posições do PCB assumidas em 1954, as 
denúncias de Krushev sobre os crimes de Stalin, durante o XX Congresso do 
Partido Comunista, em 1956, e sua nova diretriz aos Partidos Comunistas de todo 
o mundo desencadeariam um novo tipo de comprometimento dos profissionais 
brasileiros com a militância comunista. Podemos associar a essa nova diretriz o 
respeito às pesquisas individuais e o incentivo à atividade criadora dos intelectu-

86. GLENDINNING, Miles. Cold-War conciliation: international architectural congresses in 
the late 1950s and early 1960s. The Journal of Architecture, v. 14, n. 2, p. 197–217, abr. 2009.

87. Ibidem. Valem ser assistidos estes dois vídeos da British Pathé, os únicos registros dessa 
natureza que temos até 1970: “Architects Congress in Moscow (1958)” (disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=l17zu0znxAA>; acesso em 04 set. 2018) e 
“Khruschev’s Talk with Members of International Union of Architects” (disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=IJCpNrHjKDQ>; acesso em 04 set. 2018).
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ais, acompanhada de duras críticas ao realismo socialista e da sugestão de uma 
poética decorrente dos elementos da própria edificação e de uma transformação 
produtiva no sentido da industrialização da arquitetura88. 

No entanto, apesar da ampla e antecipada divulgação do evento pelo IAB, 
incluindo o envio de convite a diversas autoridades públicas e reportagens na 
imprensa diária, as informações que encontramos sobre a participação brasileira 
nesse congresso são poucas e contraditórias89. Por um lado, uma breve nota do 
IAB-GB em seu boletim informava a partida de uma delegação. Por outro, contudo, 

88. GRAZZIANO, Raphael. Aspectos do debate entre realismo socialista e concretismo: a obra 
de Vilanova Artigas. Tabalho Final de Graduação. São Paulo: Fauusp, 2012. 

89. IAB-DN. Circular 03/56. Rio de Janeiro, 16 abr.1957. 1p. Arquivo IAB-DN; Id., Circular 
11/57. Rio de Janeiro, 21 fev.1958. 4p. Arquivo IAB-DN; Id., Circular 12/57. Rio de Janeiro, 
18 abr.1958. 1p. Arquivo IAB-DN; Id., Circular 14/57. Rio de Janeiro, 22 mai.1958. 3p. 
Arquivo IAB-DN. O IAB-SP também anunciou: CONGRESSO da União Internacional 
dos Arquitetos. Boletim Mensal do IAB-SP, n.28, p.1, jun.1956.



361

3.5.16
5o Congresso da UIA.
Reunião do Comitê 
Executivo da UIA com 
Nikita Krushev. Mos-
cou, 1958.

3.5.17
5o Congresso da UIA.
Visita dos congressistas 
ao Kremlin. Moscou, 
1958.

3.5.18
5o Congresso da UIA.
Moscou, 1958.

3.5.19
5o Congresso da UIA.
Protótipo de habitação 
pré-fabricada, visitada 
pelos congressistas em 
Noviye Cheryomushki. 
Moscou, 1958.

3.5.20
5o Congresso da UIA.
Visita dos congressistas 
ao distrito experimen-
tal. Moscou, Noviye 
Cheryomushki, 1958.



362

meses depois, a Folha da Manhã afirmaria que a ausência de relações diplomáticas 
entre Brasil e União Soviética havia impedido qualquer participação brasileira90.

Tendo em mente a ilegalidade da atuação comunista no país, ainda que tolerada, 
é possível que uma suposta participação brasileira não tenha sido registrada oficial-
mente. É também razoável pensar que os registros dessa eventual presença tenham 
sido destruídos na segunda metade dos anos de 1960, quando essas atividades da UIA 
se tornaram motivo de perseguição pelo regime militar no Brasil. Por fim, motivos 
como distância e custo da viagem podem ter sido fatores de desencorajamento (ainda 
que improváveis, dados os diversos casos de percursos similares nos anos anteriores).

De todo modo, o meio profissional brasileiro não ficou alheio às suas dis-
cussões: as resoluções do encontro foram enviadas ao IAB, divulgadas no Boletim 
da entidade, comentadas por Carlos Lodi (arquiteto e urbanista, associado ao 
IAB-SP e chefe da Divisão de Planejamento Geral da cidade), que as celebrava 
por sua originalidade – sobretudo em relação à defesa do planejamento como 
trabalho interdisciplinar e à necessidade da organização industrial da edifica-
ção e de planos diretores de longo termo e largo escopo. O boletim do IAB-GB 
dedicou também algumas páginas para veicular as impressões sobre o encontro 
publicadas anteriormente na L’Architecture d’Aujourd’hui91.

Um extenso dossiê agrupando os relatórios nacionais sobre o tema do en-
contro – Construção e Reconstrução das Cidades, 1945-195792 – foi entregue aos 
brasileiros por membros da UIA na ocasião do 1o Seminário Internacional sobre 
a Criação de Novas Cidades, realizado em outubro de 1958 no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro. Partindo de considerações feitas no encontro de 

90. V CONGRESSO da União Internacional de Arquitetos. Boletim do IAB-RJ, n.6, p.61, 
jul.1958; UMA NOVA estética poderá nascer da industrialização da Construção. Folha 
da Manhã, São Paulo, c.8, p.1, 9 nov.1958. 

91. IMPRESSÕES sobre o último congresso da União Internacional dos Arquitetos. Boletim 
do IAB-RJ, n.8, p.67-69, ago.1958; LODI, Carlos. Comentários sobre as resoluções do 
V Congresso da UIA. Boletim Mensal do IAB-SP, n.55, p.4-5, set.1958; UIA – Resolu-
ções do V Congresso. Boletim do IAB-RJ, n.10, p.93-94, out.1958; RESOLUÇÕES do 
V Congresso da UIA. Boletim Mensal do IAB-SP, n.55, p.3-4, set.1958.

92. UIA. Cinquième Congrès de l’Union Internationale des Architectes - Construction et 
reconstruction des villes. Moscou: Edition d’Etat de documentation sur la construc-
tion et l’architecture, 1958. 
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Moscou, mas, sem dúvida, atrelado à construção da nova capital e funcionando 
como meio de validação do empreendimento, o encontro foi patrocinado pelo 
Itamaraty, pela UNESCO e por sua comissão nacional, o Instituto Brasileiro de 
Educação, Ciência e Cultura (IBECC), tendo sido organizado pelo IAB e, indi-
retamente, pela UIA93. Sua chamada oficial dizia:

Em todas as épocas que marcaram o aparecimento de novas civilizações, há um floresci-
mento de novas cidades. Em busca de um mundo que melhor atenda suas aspirações, o 
homem sente que a cidade criada pela civilização anterior já não representa o seu ideal, 
e procura novas formas de organização da vida citadina. Não se trata somente de criar 
novas cidades que seriam a reprodução de outras, mas de uma busca pela cidade nova, 
adequada aos novos ideais de vida94.

Apresentado por Henrique Mindlin, na cerimônia de abertura, como a mais 
importante realização internacional em solo brasileiro depois do Congresso 
Pan-Americano de 1930, o evento reuniu como debatedores de três temas – pro-
grama, plano e realização – profissionais de destaque, como o chileno Hector 
Mardones Restat, presidente da UIA; Pierre Vago; J. M. Richards, redator chefe 
da Architectural Review; os urbanistas André Gutton, Cornelius Van Eesteren e 
Luigi Piccinato; os arquitetos Jean Pierre Vouga (que se tornou colaborador da 
Módulo após essa passagem pelo Brasil) e Carlos Raul Villanueva; o geógrafo Hil-
gard O’Reilly Sternberg; o jurista Themístocles Cavalcanti; o engenheiro Augusto 
Guimarães Filho e o diretor do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 
Diogo Lordello de Mello. Ao lado deles, compunham as mesas os arquitetos bra-
sileiros Helio Modesto, Rino Levi, Harry James Cole, Vilanova Artigas, Marcelo 
Roberto, Affonso Reidy, Henrique Mindlin, Ary Garcia Rosa, Oswaldo Bratke e 
Wit Olaf Prochnik. Ao abrir o evento, Henrique Mindlin declarava:

93. SEMINÁRIO Internacional Criação de Novas Cidades. Boletim do IAB-RJ, n.10, p.95-101, 
out.1958; SEMINÁRIO Internacional Criação de Novas Cidades – Resumo dos Traba-
lhos. Boletim do IAB-RJ, n.11, p.104-112, nov.1958; SEMINÁRIO Internacional Criação 
de Novas Cidades – Conclusões Finais. Boletim do IAB-RJ, n.12, p.115-121, dez.1958.

94. SEMINÁRIO Internacional Criação de Novas Cidades. Boletim do IAB-RJ, n.10, p.95-
101, out.1958. p.97.
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3.5.23
Relato sobre o Seminá-
rio Internacional “Cria-
ção de Novas Cidades”. 
Boletim do IAB-RJ, 
n.10, out.1958.

No Brasil, logo depois do início, tivemos a sorte – conforme nos pareceu então, e 
conforme de fato foi em muitos sentidos – de conquistar os redutos mais importantes 
do apoio governamental sem precisar atravessar as outras linhas de defesa em que as 
ideias reacionárias e acadêmicas e a opinião pública mal informada permaneciam 
fortemente entrincheiradas. Estamos agora refazendo o caminho e tentando penetrar 
o âmago dos problemas básicos que afetam as grandes massas da população – em 
todas as camadas econômicas – à espera de um ambiente melhor para viver 95.

Ao fim dos debates, os visitantes viajaram a Brasília, ainda em obras, onde foram 
recepcionados animadamente por Juscelino Kubitschek, e, posteriormente, a 
São Paulo. Se o êxito do encontro parece ter sido indiscutível para os estrangei-

95. MINDLIN, Henrique. Sessão de abertura - Saudação do arquiteto Henrique Mindlin 
(Seminário Internacional de Novas Cidades). Boletim do IAB-RJ, n.10, p.96, out.1958.



366

3.5.24
Seminário Internacio-

nal “Criação de Novas 
Cidades”. Mesa com 

Marcelo Roberto, Yosi-
zaka Takamasa (Japão), 
Abo El Hannani (Israel), 

Ary Garcia Roza, 
Rino Levi, Henrique 

Mindlin, Carlos Raul 
Villanueva (Venezuela), 

Luigi Piccinato (Itália), 
Pierre Vago e Augusto 

Guimarães Filho. Rio de 
Janeiro, 1958.

ros – que deram diversos depoimentos sobre suas boas impressões à imprensa 
local, como J. M. Richards à Módulo 96 ‒, os brasileiros, como Carlos Lodi e o 
engenheiro Paulo Novaes, apesar de louvarem a qualidade do debate, teceriam 
algumas ressalvas quanto à falta de originalidade das conclusões e à necessidade 
de tradução das ideias gerais consensuais a termos práticos, visto que, quando 
aplicadas em circunstâncias precisas, esbarravam em discordâncias 97.

A organização do encontro tampouco escapou da crítica de intelectuais 
brasileiros que se viam, novamente, à margem dos debates sobre a nova capital. 
Ninguém menos que Gilberto Freyre tomaria as conclusões do evento como 
mote para condenar a exclusão dos cientistas sociais dessa “causa em que o 
Brasil inteiro se sentia de corpo e alma empenhado” e como confirmação de que 
Brasília deveria ser pensada de modo interdisciplinar e elaborada em equipe, em 
busca de uma sistemática de integração de novas cidades num espaço natural, 
social e cultural. Para ele, o seminário comprovava que, com a incorporação 
das considerações sociológicas e ecológicas, seria possível elaborar uma nova 
articulação, mais dinâmica, mais plural, “de Brasis em Brasil, tendo por cen-

96. RICHARDS, J. M. Brasília vista por um inglês. Módulo, v.3, n.14, p.3-5, ago.1959.
97. LODI, Carlos. Encontro Intelectual de Arquitetura no Rio de Janeiro, outubro 1958, 

sobre novas cidades. Boletim Mensal do IAB-SP, n.56, p.5, out.1958; TERMINADO o 
Seminário, o Boletim [...]. Boletim do IAB-RJ, n.12, p.121, dez.1958.
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tro Brasília”, oposta à cidade unicamente escultural, pensada por “príncipes 
da mais alta nobreza” – no caso, os arquitetos – e desintegrada de um sistema 
inter-regional98. Se tomarmos como exemplo a intervenção de Marcelo Roberto 
no evento, a crítica de Freyre parecia ter fundamento:

Vimos os erros serem cometidos e éramos obrigados a nos interessar por soluções isoladas 
ou parciais – já que somente isso nos restava. Vimos se acumular, em vinte e cinco anos, 
todos os inconfortos, que, nos outros países levaram anos e anos para se amontoar. [...] As 
coisas se processam rapidamente no Brasil. Assim, acreditamos que nos será possível, em 
muito pouco tempo, recuperar muito do que perdemos, assim como ir muito além do que 
perdemos. Sabemos que a ambição do temário dessa reunião não pode ser esgotada nos 
poucos encontros estabelecidos. Mas, sinceramente, o que nos interessa – falamos entre 
amigos, podemos empregar toda a franqueza – são declarações que possamos utilizar 
como arma, tanto para comover as autoridades como para precipitar a formação de uma 
consciência urbanística na população. Declarações semelhantes já foram estabelecidas em 
outras reuniões. As que agora solicitamos, entretanto, terão força de terem sido firmadas 
em nosso país. Convém ser encarecida, por profissionais representativos de várias partes 
do mundo, a necessidade de planejamento total: que tendo por objetivo a satisfação das 
necessidades elementares e superiores do homem, o planejamento será, necessariamente, 
obra de arquitetura, cabendo, evidentemente ao arquiteto a chefia da elaboração; contudo, 
para ser válido, o plano terá que se basear no trabalho minucioso e amplo de uma série 
de especialistas. [...]. Não poderíamos, já que o tempo é inexoravelmente curto, procurar 
convencer uns aos outros. Concentremo-nos no que estamos de acordo99.

A fala de Marcelo Roberto demonstra que, para além do contato com novas ideias 
a respeito dos mais variados aspectos da disciplina e da profissão, o interesse na 
interlocução com a UIA também passava pela necessidade de validar internacio-
nalmente pautas em discussão no país. De fato, vista como uma instância superior 
que atestava posições e procedimentos, a UIA era frequentemente evocada como 
modo de legitimar e potencializar as posições defendidas pelos arquitetos nacionais 
em momentos de debate público, sobretudo com o meio político e social. Mais 

98. FREYRE, Gilberto. Brasília. Brasís, Brasil, Brasília. Rio de Janeiro: Record Editora, 
1968. p.173–197. 

99. ROBERTO, Marcelo. Intervenção do Arquiteto Marcelo Roberto. Boletim do IAB-RJ, 
n.10, p.99, out.1958.
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do que um desvio das finalidades da União, trata-se de uma de suas intenções 
de origem, visto que, desde o início, a instituição tinha como um de seus focos 
principais o apoio e a promoção da afirmação profissional do arquiteto – com 
contornos de atuação tal como discutidos em 1955 – nos diversos países-membros.

3.6. Desenvolvimento, subdesenvolvimento e revolução: o congresso de Havana

É razoável afirmar que, mesmo que ao longo dos anos de 1950 a interlocução com 
a UIA tenha se dado de maneira pontual e concentrada, sobretudo, na presença 
brasileira em seus eventos europeus, o meio profissional local não ficou desin-
formado sobre suas atividades e discussões, nem sobre os progressos técnicos 
e disciplinares contemporâneos no campo. Como vimos, por meio das revistas 
especializadas e dos boletins do próprio Instituto, as conclusões e resoluções 
finais dos congressos, as publicações organizadas e as impressões dos participan-
tes puderam ser amplamente divulgadas entres os arquitetos brasileiros, ainda 
que seja difícil, em uma pesquisa desta amplitude, traçar os desenvolvimentos 
concernentes à recepção dessas informações.

A reestruturação administrativa do IAB, em 1957, a criação da Divisão 
Nacional de Congressos e Assuntos Internacionais, em 1959, e o aumento do 
interesse governamental em apoiar esses laços por intermédio do Ministério 
das Relações Exteriores foram passos decisivos para que o Instituto passasse a 
cumprir regularmente seus compromissos no exterior nos anos de 1960. Nesse 
contexto, houve evidente prioridade dada à UIA, comparecendo o Instituto de 
modo significativo nos congressos internacionais, conquistando cargos, par-
ticipando sequencialmente de comissões de trabalho e organizando eventos 
localmente com um alto comparecimento de estrangeiros.

Como vimos, a razão declarada oficialmente pelo IAB ao Ministério das 
Relações Exteriores para o estabelecimento dessa prioridade dada à UIA em detri-
mento da FPAA foi o modo de trabalho inconstante da instância americana, que 
pouco produzia de efetivo, segundo o Instituto. É possível aventar outros motivos. 
Já mencionamos a importância da União para a legitimação de pautas no contexto 
brasileiro, mas, além disso, há que se considerar a estrutura datada de deliberação 
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dos Congressos Pan-Americanos (restrita aos delegados e, talvez por isso, menos 
estimulante à participação); o fato de que esses eventos revestiam-se ainda de 
certa aura de velharia (ou menos atualizado, se comparados com os novos fóruns 
de discussão internacional); a manutenção de suas intenções pan-americanas, 
à época distantes das questões brasileiras, mais voltadas ao universal (sem falar 
do embate cada vez mais agudo com o imperialismo norte-americano); e, por 
fim, a provável ambição do meio profissional brasileiro por um diálogo com os 
“grandes centros” de debate mundiais.

Pouco sabemos sobre a atuação da delegação brasileira no 6o Congresso 
Internacional da UIA, realizado em Londres em julho de 1961. Organizado 
com o apoio massivo do Royal Institute of British Architects, o evento funcionou 
como um momento de breve respiro nas disputas que se travavam no interior 
da UIA, confirmando o papel mediador aspirado pelos arquitetos britânicos. 
Afastando-se intencionalmente da magnitude do encontro de Moscou, a intenção 
era concentrar o evento em seus momentos de debate, com um grande número 
de plenárias programadas. Sediado em dois edifícios temporários, pré-fabricados 
em steel-frame, e no Royal Festival Hall – desenhado pelos arquitetos do London 
County Council, capitaneado por Robert Matthew, então presidente da UIA –, 
o congresso voltava-se a questões sobre a Arquitetura da Tecnologia, concen-
trando-se nos valores compartilhados da pesquisa técnico-científica e evitando 
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claramente engajar-se nas disputas políticas100. Como exemplo, as duas grandes 
palestras do evento, proferidas por Pier Luigi Nervi e Henri-Russel Hitchcock 
foram, respectivamente, “A influência do concreto armado e dos progressos téc-
nicos e científicos sobre a arquitetura do presente e do futuro” e “As mudanças  
na arquitetura causadas pela aparição de novas técnicas e materiais”.

O diretor do DINCAI, Flávio Leo Azeredo da Silveira, também designado 
como coordenador e delegado geral do IAB no congresso, empenhou-se na di-
vulgação do evento nos principais canais especializados, além de ter preparado 
uma espécie de “guia turístico-comportamental” para a delegação brasileira, 
fazendo considerações gerais sobre o povo e o ambiente, previsões de clima e 
orientações de ordem prática101.

Silveira, Vilanova Artigas, Paulo Antunes Ribeiro e Wladimir Alves de Souza 
foram designados como delegados brasileiros titulares na assembleia, sendo Ícaro 
de Castro Mello, Eduardo Kneese de Mello, José Bina Fonyat e Wit-Olaf Prochnik 

100. GLENDINNING, Miles. Cold-War conciliation: international architectural congresses in 
the late 1950s and early 1960s. The Journal of Architecture, v. 14, n. 2, p. 197–217, abr. 2009.

101. SILVEIRA, Flávio Leo da. [Carta] 23 nov. 1960, Rio de Janeiro [para] COSU, Rio de 
Janeiro. 6p. Arquivo IAB-DN.
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Executivo, 1960.
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seus suplentes. No congresso, Eduardo Corona e Wladimir Alves de Souza eram 
titulares, sendo Annibal de Mello Pinto, Eduardo Kneese de Mello e Hélio Lage 
Uchoa Cavalcanti seus substitutos. Dentre os 1.800 participantes de 65 países, a 
delegação oficial brasileira foi composta por cerca de 20 pessoas, ainda pequena 
frente à audiência do evento, mas significativamente maior do que a de 1955102.

Sem dúvida, o fato mais noticiado do encontro foi a eleição de Silveira como 
membro do Comitê Executivo da UIA, o que lhe permitiu, daí em diante, atuar 
como figura central de mediação da entidade com os demais países latino-america-
nos, ao lado do mexicano Ramon Corona Martin, então vice-presidente. Também 
foram destacadas, no relato da delegação brasileira, suas proposições de criação de 
comissões de trabalho dedicadas ao programa de casas de espetáculo e aeroportos, 
não aprovadas pela assembleia por considerar já excessivo o número de grupos de 
trabalho existentes103. Na avaliação da diretoria do IAB, nenhum outro resultado 
objetivo foi alcançado pela delegação, apesar de reconhecer o seu esforço104.

Entre atrasos e problemas de comunicação que impediam a participação 
nos eventos e concursos; desconsiderações de sugestões enviadas (tal como a 
proposta mencionada de criação de novas comissões); o grande número de de-
mandas (sobretudo de resposta a extensas enquetes sobre assuntos da profissão 
e do ensino, vistas como impossíveis de serem atendidas no prazo determinado 
pela complexidade do meio profissional local); a querela sobre o uso do dólar 
como moeda base (também desvantajoso para os países de “moeda fraca”) e 
desencontros com relação ao idioma, é possível notar uma escalada ao longo de 
1962 do desconforto brasileiro com as imposições da União, e certa reflexão sobre 
as condições desejadas para tal intercâmbio, que nesse momento se intensificava.

102. ROZA, Ary Garcia. [Carta] 20 fev. 1961, Rio de Janeiro [para] VAGO, Pierre, Paris. 1p. 
Arquivo IAB-DN; Id. [Carta] 23 jun. 1961, Rio de Janeiro [para] PRESIDENTE DO 
VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUITETOS. 1p. Arquivo IAB-DN. Ver 
também: CONGRESSO da UIA. Guanabara, Rio de Janeiro, p.28, 1 ago.1961.

103. IV CONGRESSO Internacional de Arquitetos. Guanabara, n.5, p.32, mar.1963; SILVEI-
RA, Flavio Leo Azeredo. [Carta] 30 jun.1961, Rio de Janeiro [para] PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA GERAL DA UIA. 1P. Arquivo IAB-DN.

104. MELLO, Ícaro de Castro. Relatório da Diretoria do IAB na Gestão de 09 ago. 1963 a 26 
jan. 1966. 1966. 9p. Arquivo IAB-DN.
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Em agosto desse ano, a resposta do então secretário-geral do IAB, Paulo An-
tunes Ribeiro, a Pierre Vago, em razão do tom autoritário utilizado na cobrança de 
resposta de Artigas sobre sua atuação na Comissão de Formação, já sugeria o fim da 
concórdia anterior: “[...] é necessário refletir para não tratar os titulares das comis-
sões, em sua grande maioria arquitetos e professores que muito trabalharam pela 
profissão, como fazemos com criancinhas na escola”105. Tal desavença não era caso 
isolado. De fato, nesse segundo semestre, a direção do IAB se viu imersa na organi-
zação de sua “mais ambiciosa realização” até então – o 2o Seminário Internacional 
de Arquitetura Industrial da UIA, realizado no Rio de Janeiro de 29 de outubro a 12 
de novembro de 1962 – relatando, a todo momento, sua sobrecarga e esgotamento.

Realizado após a reunião da Comissão de Construções Esportivas, ocorrida 
em São Paulo no mês anterior – um sucesso inquestionável, segundo a direção do 
IAB, tanto do ponto de vista da organização quanto dos resultados técnicos –, o 
Seminário reuniu 29 brasileiros e 170 estrangeiros nos salões do Itamaraty e do 
Instituto Superior de Estudos Brasileiros, tendo sido acompanhado por autori-
dades nacionais e contando com um amplo programa de atividades para além 
das mesas de trabalho: visitas a obras arquitetônicas, espetáculos folclóricos, 
partidas de futebol e jantares. Os cinco grupos de trabalho focaram em temas 
como as relações entre cidade e indústria; a arquitetura e a estrutura dos edifí-
cios industriais; os problemas de sua pré-fabricação, assim como os de acústica, 
ventilação, iluminação e cores; seus equipamentos sociais e sanitários; e, por 
fim, a questão específica de sua construção nos países em desenvolvimento106.

Uma vez que o congresso  foi organizado quase inteiramente a partir da 
promessa de apoio financeiro do governo federal, a renúncia de Jânio Quadros, 
poucos meses antes do evento, lançou um clima de incertezas sobre o comitê 
organizador, visto que sua plena realização estava vinculada ao comprometimen-
to brasileiro de custear quase integralmente os custos de viagem e estadia dos 

105. RIBEIRO, Paulo Antunes [Carta 208/61-63] 02 ago.1962, Rio de Janeiro [para] VAGO, 
Pierre, Paris. 3p. Arquivo IAB-DN.

106. UIA. L’Architecture de l’industrie a service de l’homme [Programa]. 01 nov.1962. 2p. 
Arquivo IAB-DN; UIA. L’Architecture de l’industrie a service de l’homme [Lista de 
participantes]. 01/11/1962. Arquivo IAB-DN; 2o SEMINAIRE d’architecture indus-
trielle – 1962, Brésil. Revue de l’UIA, 19, p.4-22, Jan.1963.
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participantes. Optando por dar continuidade às preparações, o Instituto teve, 
a todo momento, que rever sua programação, gerando insatisfações. Ao final, 
frustrado com o resultado, o COSU inaugurou, com uma carta enviada ao alto 
secretariado da União, um período de duras críticas ao seu modo de funciona-
mento, hierárquico e eurocentrado107.

Na carta, Ícaro de Castro Mello, então presidente do IAB, afirmava ser 
necessário à UIA adotar uma estrutura que lhe permitisse, sem o compro-
metimento financeiro integral do país-sede, reunir-se em qualquer lugar do 
mundo, sob o risco de se transformar em uma organização europeia devido à 
falta de recursos, que impedia a pulverização de sua atuação. Era uma crítica 
procedente, visto que a maioria dos países associados e ativamente participantes 
eram europeus e que, não raramente, inviabilizavam a realização dos eventos 
ordinários da entidade fora do continente, alegando seu alto custo – um ciclo 
vicioso que reduzia significativamente a possibilidade de atuação substancial 
de profissionais de países distantes. Mais do que isso, Mello alertava que as 

107. MELLO, Ícaro de Castro [Carta] 20 fev. 1963, Rio de Janeiro [para] MATTHEW, Robert 
(Presidente da UIA). 4p. Arquivo IAB-DN.
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imperfeições organizativas, os obstáculos e as dificuldades enfrentadas nesses 
eventos eram próprias da condição de trabalho dos profissionais dos países “em 
desenvolvimento” – agora um termo colocado entre aspas pela diretoria do IAB. 
Salientando a incompreensão da União do momento histórico mundial e da 
grave situação política brasileira, a carta sugeria à entidade que abandonasse 
as análises superficiais e a suposição de que as condições de vida europeias 
fossem universais de modo a, efetivamente, representar as “lutas, vitórias e 
dificuldades” dos profissionais do mundo108:

Além disso, estes fatos, que para uma minoria de colegas podem ser motivo 
de alarme, são naturais para nós, os arquitetos dos países que a UIA definiu 
como países “em desenvolvimento”. Se a UIA pretende, como deve, aliás, 
reunir arquitetos do mundo inteiro para organizar a participação dos pro-
fissionais de arquitetura no trabalho honroso de ajudar a construção de um 
mundo melhor, mais humano, sem guerra, de harmonia e compreensão, onde 
a felicidade humana seja o “Leitmotif”, como o é, da nossa nobre profissão, 
não pode esquematizar o mundo em que vivemos e supor, em todos os cantos 
do globo, as condições de vida que imperam em outras regiões 109.

A esta carta, que não recebe respostas, seguem-se diversas tomadas de posição 
dramáticas sobre o assunto: em janeiro de 1963, Henrique Mindlin renunciou 
ao cargo de titular da comissão do Habitat e Flávio Leo da Silveira ameaçou 
demitir-se do cargo de chefia do DINCAI e de delegado do Brasil junto ao Comitê 
Executivo da UIA110. No mês seguinte, Maurício Roberto publicou “Formulação 
para uma eventual mudança da política externa, ou, a procura do retorno à fe-
licidade”, texto no qual tecia duras críticas à UIA, demonstrando uma posição 
peculiar e até então não manifestada por qualquer membro do IAB. Na publicação, 

108. Ibidem.
109. Ibidem (versão em inglês).
110. RIBEIRO, Paulo Antunes. [Carta] 14 jan.1963, Rio de Janeiro [para] MINDLIN, Hen-

rique, Rio de Janeiro. 1p. Arquivo IAB-DN; Id., [Carta 279/61-63], 14 jan.1963, Rio de 
Janeiro [para] SILVEIRA, Flavio Leo Azeredo da, Rio de Janeiro. 1p. Arquivo IAB-DN. 
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considerando uma série de fatores – como os fracos resultados de seus eventos, o 
enorme dispêndio físico e financeiro para a participação brasileira e a alta posição 
da arquitetura nacional que não dependia desta interlocução –, Roberto propunha:

1 ‒ Que o Instituto de Arquitetos do Brasil continue ligado somente à cúpula da União 
Internacional de Arquitetos. Este fato permitiria a manutenção do contato com o órgão 
internacional e garantiria a participação facultativa dos profissionais brasileiros nas expo-
sições e congressos bienais; 2 – Que todos os arquitetos brasileiros, membros de comissões 
permanentes da UIA, se demitam; 3 – Como consequência haveria a desobrigação total 
de compromissos para realizações de congressos, reuniões, seminários, etc. em nosso país; 
4 – A realização, nos anos pares – com organização exclusiva do Instituto de Arquitetos 
do Brasil – de uma exposição de Arquitetura para correr o mundo (começando sempre, 
de preferência, pela África, que poderá ser o nosso mercado imediato). [...] Se adotássemos 
estas medidas, tenho a impressão de que retornaríamos a ser felizes e poderíamos, então, 
seguir o saudável exemplo de Melina Mercouri: “Irmos todos para a praia” 111.

A resposta de Pierre Vago, intitulada “Carta aberta aos arquitetos brasileiros”, foi 
publicada pela revista Arquitetura em junho do mesmo ano. Ao rebater os argu-
mentos de Roberto, criticava a política internacional proposta e seu afastamento 
da ideia de cooperação, lembrando a realização do próximo congresso em Havana, 
dedicado aos “problemas dos países em via de desenvolvimento”, e as reuniões 
da Comissão de Construções Escolares, que se esforçava há anos para trazer 
uma contribuição aos problemas, “sobretudo nos países menos escolarizados”: 

Cabe aos arquitetos brasileiros decidir se querem se fechar num soberbo e anacrônico 
isolacionismo cultural e considerar que sua política exterior seja orientada em função 
de uma problemática “conquista de mercados”, ou se de acordo com a tradição de 
generosidade e cooperação internacional de sua pátria, eles pretendem fazer o papel e 
ocupar o lugar que lhes compete no seio da grande família dos Arquitetos112.

111. ROBERTO, Maurício. Formulação para uma eventual mudança da política externa ou, 
a procura do retorno à felicidade. Arquitetura, n. 8, p.4, fev.1963.

112. VAGO, Pierre. Carta Aberta aos arquitetos brasileiros. Arquitetura, n.12, p.22, jun.1963. 
(Tradução da autora).
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A ausência de autocrítica da UIA quanto aos alertas emitidos e a manu-
tenção da grandiloquência do discurso universalista são notáveis. Afinal, é in-
dissociável o mote de origem da instituição – a união de todos os arquitetos em 
uma grande família indistinta – de uma utopia totalizadora e universalista da 
racionalidade técnica e do desenvolvimento etapista que, já nesse momento, estava 
mais do que em xeque, inclusive entre os arquitetos, ao pensarem sua produção113. 
A falta de considerações a respeito dos limites dessa intenção, mesmo que já 
reveladas as suas deficiências quando implementada em contextos específicos, 
desencadearia uma sucessão de apelos de revisão dos objetivos da União e de 
formulação de uma estrutura de gestão alternativa. Tais apelos seriam atendidos 
somente ao final da década, quando as diferenças passam a ser contempladas 
por meio de mecanismos de equalização de representatividade, partindo-se da 
reserva de vagas e subsídios financeiros.

Entre a invalidação completa das atividades da UIA, proposta por Roberto, 
e o consentimento à evasiva perspectiva de Vago de uma união universal, har-
mônica e coesa dos arquitetos, o IAB optou por uma terceira via, participando 
tão frequentemente quanto possível de suas atividades, sem, no entanto, deixar 
de destacar suas relações desiguais e hierárquicas e de insistir na inclusão da 
questão do subdesenvolvimento em seus principais momentos de debate – em 
consonância, portanto, com as discussões mobilizadas pelo meio profissional 
brasileiro no contexto das Reformas de Base e com sua crescente politização.

Façamos aqui um parêntese para lembrar alguns pontos do que já foi am-
plamente debatido sobre o desenvolvimento enquanto discurso construído histo-
ricamente como resposta à problematização da pobreza no pós-Segunda Guerra 
e que consolidou um espaço no qual os países pobres foram conhecidos, descritos 
e interferidos. Nesse processo em que nações industrializadas colocavam-se como 
modelos inquestionáveis para o que passavam a denominar de “terceiro mundo”, o 
sonho do desenvolvimento tornou-se parte integral da vida socioeconômica, cul-
tural e política a partir de uma dupla intenção: criar as condições necessárias para 

113. ARANTES, Otília Fiori. Do universalismo ao regionalismo pós-crítico. In:Urbanismo 
em fim de linha e Outros estudos sobre o colapso da modernização arquitetônica. p. 
91–119. São Paulo: EDUSP, 2001. 
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replicar universalmente as características dessas sociedades “avançadas”, sobretudo 
a partir da prosperidade material e do progresso econômico, e difundir a educação 
e os valores culturais modernos. Em pouco tempo, o desenvolvimento alcançou 
o status de certeza no imaginário social e suas representações tornaram-se domi-
nantes, moldando os modos pelos quais a realidade era interpretada e alterada114.

Tal abordagem do desenvolvimento enquanto discurso historicamente 
construído implica na análise dos mecanismos que o tornaram uma força ativa e 
real, mecanismos esses estruturados por formas de conhecimento e poder, e que 
podem ser pensados em seus processos de institucionalização e profissionalização. 
Ao longo dos anos, a ideia cristalizou-se em um conjunto de técnicas, estratégias 
e práticas disciplinares que reformularam questões político-culturais em termos 
aparentemente neutros cientificamente e que organizaram a geração, validação 
e difusão do conhecimento sobre o desenvolvimento, incluindo as disciplinas 
acadêmicas, os métodos de pesquisa e ensino, os critérios de especialização e as 
múltiplas práticas profissionais115.

Mais do que isso, a invenção do desenvolvimento envolveu necessaria-
mente a criação de um campo institucional a partir do qual os discursos foram 
produzidos, registrados, estabilizados, modificados e postos em circulação. Uma 
institucionalização que ocorreu em todos os níveis (organizações internacionais, 
agências nacionais de planejamento, agências de desenvolvimento local, comitês 
de desenvolvimento comunitário, agências voluntárias privadas e organizações 
não governamentais) e que se propagou desde meados dos 1940, consolidando 
uma rede efetiva de poder e de saber116. Não podemos perdê-la de vista ao ana-
lisarmos as relações tecidas pela UIA e o IAB ao longo do período estudado.

Não há dúvidas de que a UIA se alinhava plenamente, ao menos naquele 
momento, a uma visão “colonizadora” do termo. No entanto, mesmo consideran-
do-se outro desenvolvimento, talvez crítico à estratégia capitalista, o IAB também 
assume a certeza de sua necessidade. Os termos utilizados variavam conforme 

114. ESCOBAR, Arturo. Encountering Development. The making and unmaking of the third 
world. New Jersey: Princeton University Press, 1995. 

115. Ibidem. 
116. Ibidem. 
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quem os enunciava – subdesenvolvido, terceiro mundo, em desenvolvimento, não 
industrializado –, mas a ideia de falta ou de deficiência, se comparada com os países 
modelares, estava sempre presente. O que é interessante é que essa identidade ou 
solidariedade construída entre os países pobres e mobilizada pelo IAB de ma-
neira variada, a depender da instância – latino-americana, no caso da FPAA, ou 
subdesenvolvida e terceiro mundista, no caso da UIA –, tornou-se argumento de 
aglutinação e reinvindicação nas esferas institucionais de diálogo internacional117.

De fato, a pauta da desigualdade, longe de ser unicamente brasileira, ganharia 
espaço na instituição, sobretudo após o 7o Congresso, realizado em Havana, em 1963, 
com foco no tema da “Arquitetura nos países em via de desenvolvimento”. Tal inserção 
parece resultar de um duplo movimento: o nascimento de certa autocrítica da UIA às 
relações hierárquicas e de poder que se reproduziam em seu interior (mas que ganhará 
força somente ao final da década), e a imposição insistente dos países que se viam à 
margem de suas instâncias administrativas e que, com o Congresso de Havana, vis-
lumbraram a possibilidade de fazer valer suas intenções, aproveitando a autonomia 
de organização do evento, de escolha do tema e de elaboração de sua programação.

Em 1958, após uma intensa disputa entre Cuba e México por sediar o primeiro 
evento do tipo nas Américas, a União decidiu dividir os momentos de encontro entre os 
dois países: a ilha, então pacífica, abrigaria em Havana o 1o  Primeiro Encontro Interna-
cional de Professores e Estudantes de Arquitetura, de 26 a 28 de setembro de 1963; o 7o 
Congresso, de 29 de setembro a 3 de outubro e algumas reuniões do Comitê Executivo. 
A Cidade do México ficaria responsável por organizar a 8a Assembleia Geral, de 7 a 12 
de outubro, as reuniões das Comissões de Trabalho e as demais reuniões do Comitê118.

No entanto, a revolução cubana no início de 1959 e seus momentos de tensão 
política e armamentista subsequentes – como a invasão da Baía dos Porcos, em 
abril de 1961 – desencadeariam a pior crise diplomática enfrentada pela UIA até 
1970, compreendendo a  insistente campanha estadunidense pelo cancelamento 
do evento e os pedidos dos arquitetos cubanos exilados pelo desmembramento do 

117. LU, Duanfang (Org.). Third World Modernism: Architecture, Development and Identity. 
Nova Iorque: Routledge, 2011. p.1-29.

118. GLENDINNING, Miles. Cold-War conciliation: international architectural congresses in the 
late 1950s and early 1960s. The Journal of Architecture, v. 14, n. 2, p. 197–217, abr. 2009. p.207.
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Colégio Nacional de Arquitetos de Cuba (CNAC) de seu quadro de associações 
filiadas. Se até então as relações dos Estados Unidos com a União tinham sido 
marcadas pela falta de interesse e envolvimento norte-americanos, com exceção 
do trabalho individual de algumas figuras-chave, como Henry Churchill e James 
Lawrence, a sucessiva confirmação do evento, apesar dos inúmeros e ameaçadores 
apelos do governo norte-americano ao Comitê Executivo da União, desencadearia 
um forte boicote à participação de sua delegação e a ameaça de retaliações aos 
possíveis participantes, incluindo a recusa de vistos futuros119.

As primeiras notícias de interlocução direta entre o IAB e o Colégio Nacio-
nal de Arquitetos de Cuba deram-se nesse contexto pós-revolucionário, quando 
seu secretário Arquimedes Poveda visitou o IAB, em 1961, a fim de contratar 
arquitetos –  necessários após o exílio de muitos profissionais cubanos para os 
Estados Unidos e para Porto Rico – para trabalhar no país. A demanda teve 
pronta recepção no Instituto Brasileiro, que criou uma comissão composta por 
Vilanova Artigas, Oswaldo Correa Gonçalves, Fábio Penteado e Wladimir Kliass 
para atendimento da solicitação120.

No ano seguinte, uma sequência de diálogos estabeleceu-se no momento em 
que o Colégio Nacional de Arquitetos de Cuba no Exílio, criado em 1959, exigiu 
seu reconhecimento oficial – negado tanto pela FPAA, quanto pela UIA, tendo 
em vista a exigência de uma única agremiação por país e as pretensas isenções 
destes em disputas externas à profissão121. Ao IAB, os exilados solicitavam uma 
manifestação pública em defesa dos “ideais democráticos” e contra o “terror 
comunista” que ameaçava o continente – um tom que ilustra a polarização ide-
ológica do momento no qual as políticas da Guerra-fria e a da Aliança para o 

119. Ibidem. p.208.
120. IAB-SP. Circular 17/59-61. São Paulo, 10 jul.1961. 2p. Arquivo IAB-SP.
121. COOPER, Samuel Irnman [Carta] 23 jan.1962 [para] MARQUES, Jaime, Montevidéu 

(Secretário FPAA). 2p. Arquivo IAB-DN; MARQUES, Jaime. [Carta] 12 fev.1962, Mon-
tevidéu [para] Ícaro de Castro Mello, São Paulo [e sua resposta enviada em 23 fev.1962]. 
Arquivo IAB-DN; FPAA. Noticioso. Montevidéu, set.1962. 5p. Arquivo IAB-DN; 
FPAA [Carta] 23 jan.1963 [para] Colégio Nacional de Arquitetos de Cuba no Exílio, 
San Juan. 2p. Arquivo IAB-DN.
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Progresso aprofundavam-se no continente122. Enquanto membro do conselho 
da FPAA, o IAB restringiu-se a manifestar sua concordância com a decisão 
tomada, mas, em momentos de diálogo bilateral com o Colégio de Arquitetos 
de Havana e com o CNAC, manifestou-se de maneira mais solidária e alinhada 
aos princípios das transformações que ocorriam no país123:

De acordo com a política que vem sendo traçada pelo Governo Brasileiro pela defesa da au-
todeterminação dos povos, o Brasil apresentou proposta vitoriosa, por larga maioria de votos, 
no sentido de manter Havana como sede do próximo congresso da UIA. Tudo faz crer que a 
delegação brasileira poderá esperar uma calorosa recepção por parte dos colegas cubanos124.

Em setembro de 1963, Havana era uma cidade em ebulição, preparando-se para o 
mais importante congresso internacional que se realizaria na ilha desde o início 
do governo revolucionário. Assim como Krushev em 1958, as autoridades cubanas 
logo compreenderam a importância do evento, seja por acontecer ineditamente 
na América, seja pelo tema selecionado, seja pelo que parecia contribuir para um 
processo de politização da UIA fomentado pela dilatação do alcance socialista 
no seu interior (sobretudo em razão do Congresso de Moscou) e pela promessa 
de participação massiva dos membros de países em desenvolvimento125.

Evidentemente, longe de resultar do alinhamento ideológico com o novo 
regime cubano, a postura de defesa do evento pela UIA buscava honrar sua po-
sição, defendida acirradamente até então, como lugar de união profissional e de 
autonomia em relação às contendas políticas. É importante frisar que o evento 

122. COLÉGIO NACIONAL DE ARQUITETOS DE CUBA NO EXÍLIO [Carta] 04 out.1961, 
San Juan [para] IAB-DN, Rio de Janeiro. 1p. Arquivo IAB-DN; Id., [Carta] 06 jan.1962, 
San Juan [para] IAB-DN, Rio de Janeiro. 1p. Arquivo IAB-DN; Id., [Carta] 26 nov.1962, 
San Juan [para] IAB-DN, Rio de Janeiro. 1p. Arquivo IAB-DN. 

123. RIBEIRO, Paulo Antunes [Carta] 23 fev.1962, Rio de Janeiro [para] MARQUES, Jaime 
(Secretário FPAA), Montevidéu. 1p. Arquivo IAB-DN.

124. IAB-SP. Relatório das atividades do Conselho Diretor do Departamento de São Paulo 
do IAB no Biênio 1959-1961. Boletim Mensal do IAB-SP, n.76, jul.1960.

125. SEGRE, Roberto. UIA 63 y los 60. Arquitectura y Urbanismo, v.24, n.3, 2003; Id., Arqui-
tetura e urbanismo da Revolução Cubana. São Paulo: Studio Nobel, 2009. 
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3.6.9
7o Congresso da UIA.
Sessão de encerramen-
to. Havana, 1963.

3.6.10
7o Congresso da UIA.
Fidel Castro, Robert 
Matthew e Pierre Vago. 
Havana, 1963.

3.6.11
7o Congresso da UIA.
Sessão plenária. Da 
esquerda para a direita: 
Osmany Cienfuegos, 
Robert Matthew, 
Richards, Weil, Baranof 
e Vilanova Artigas.
Havana, 1963.
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reuniu, pela primeira vez, quase 3000 participantes e 500 estudantes de 69 nações, 
dentre os quais, 1200 delegados, com uma pesada participação de países comu-
nistas e sul-americanos126. Buscando impedir a escalada dos conflitos ao longo 
do encontro, os acontecimentos foram monitorados pelo presidente da entidade, 
o escocês Robert Matthew, um dos principais arquitetos socialistas do Estado de 
bem-estar da Grã-Bretanha, com grande habilidade diplomática que lhe rendeu um 
duplo mandato (até então sem precedentes) à frente da UIA entre 1961 e 1965127.

De fato, o Congresso passou sem grandes controvérsias, apesar dos episódios 
potencialmente explosivos, como o discurso de encerramento de Fidel Castro, 
que, contrariando expectativas de um pronunciamento inflamado, concentrou-se 
diplomaticamente em discutir o tema da conferência, e o Primeiro Encontro 
Internacional de Professores e Estudantes de Arquitetura, com a palestra de Che 
Guevara e suas resoluções claramente anti-imperialistas128.

Nós sabemos perfeitamente que a União Internacional dos Arquitetos é uma organização 
de caráter técnico. Nós sabemos perfeitamente que nesta organização de caráter técnico 
estão reunidos arquitetos de todos os países, de todas as crenças, de todas as ideias. 
Por isso, nós consideramos como parte essencial do sentimento e dos deveres de nossa 
hospitalidade com os membros do Congresso, o mais absoluto respeito a essas realidades, 
a esse caráter técnico da organização e do Congresso. E que definitivamente, posto que o 
Congresso e a União Internacional dos Arquitetos mantiveram esse caráter apolítico ao 
realizar em nosso país o Congresso, nós não podemos ser menos que recíprocos. Não vou 
dizer que é fácil para qualquer um de nós encerrar um ato, um evento desta natureza 
e olharmos estritamente as questões técnicas. Por uma razão: porque nós não somos 
arquitetos. Ainda que quando olhados bem, sim, somos arquitetos: somos arquitetos 
de uma sociedade e de um mundo novo129.

126. Os números da participação não são claros, mas entre delegados, observadores, acompa-
nhantes e estudantes, o encontro pode ter chegado a três milhares de pessoas, segundo 
Jorge Wilheim (Notas de Viagem – VII Congresso da UIA, Acrópole, out/nov de 1963).

127. GLENDINNING, Miles. Cold-War conciliation: international architectural congresses in 
the late 1950s and early 1960s. The Journal of Architecture, v. 14, n. 2, p. 197–217, abr. 2009. 

128. Ibidem 
129. CASTRO, Fidel. Arquitectos de una sociedad y un mundo nuevo. Discurso del Dr. Fidel Cas-

tro en la clausura del VIII Congreso UIA. Arquitectura Cuba, n.331, p.42-45, jan.mar.1964. 
p.42. Também publicado na Revue de L’UIA, n.24, dez.1963. (Tradução da autora).
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Para Guevara, a revolução teria oferecido aos arquitetos a oportunidade e as fer-
ramentas para implementar de modo pleno sua visão. Pela primeira vez em Cuba 
os profissionais se sentiam “construtores reais da sociedade”, livres da exploração, 
da falta de salário ou do ônus de criar riqueza para os outros por meio de seu 
próprio trabalho130. Suas incitações revolucionárias aos estudantes eram claras:

Bom, eu pensava em dizer, em primeiro lugar, que estava de acordo com as conclusões, 
que me pareceram conclusões lógicas. Não só revolucionárias, senão científicas. Cien-
tíficas e revolucionárias ao mesmo tempo. [...] Esqueci que existe algo mais importante 
do que a classe social a que pertence o indivíduo: a juventude, o frescor dos ideais, a 
cultura posta no momento em que se sai da adolescência a serviço dos ideais mais 
puros. Depois os mecanismos sociais nos diversos regimes de opressão em que vivemos 
podem ir mudando esta estrutura mental. Mas os estudantes são revolucionários em 
sua grande maioria. Tendo mais ou menos consciência de uma revolução científica, 
sabendo melhor ou pior o que querem e como o querem para seu povo ou para o mundo, 
mas os estudantes são, naturalmente, revolucionários porque pertencem à camada de 
jovens que se abrem à vida e que estão adquirindo conhecimentos novos todos os dias131.

No Brasil, o encontro foi amplamente divulgado pelas revistas especializadas e gerou 
grande interesse na imprensa diária que, aos poucos, passaria a taxá-lo como “subver-
sivo” – crítica à qual o IAB responderia enumerando as finalidades programáticas do 
Instituto e da UIA, e negando qualquer intenção de intervenção no campo político132.

130. GUEVARA, Ernesto. Discurso del Dr. Ernesto Guevara. Arquitectura Cuba, n.331, p.13-
15, jan.mar.1964. Também publicado em GUEVARA, Ernesto. Discurso de Clausura 
del Primer Encuentro Internacional de Estudiantes y Profesores de Arquitectura. In: 
Ernesto Che Guevara. Escritos y discursos. Havana: Editorial de Ciências Sociais, 1977. 
P.116-120. (Tradução da autora).

131. Id., Discurso del Dr. Ernesto Guevara. Arquitectura Cuba, n.331, p.13-15, jan.mar.1964. p.15
132. O problema foi discutido por Paulo Antunes Ribeiro em “‘O Jornal’ e o Congresso de Ha-

vana” (Arquitetura, n.15, set.1963, p.37). São exemplos: “Congresso da Havana: arquitetos 
brasileiros serão hóspedes oficiais” (O Estado de São Paulo, 29 jul.1961, p.8); “Navio da 
URSS atraca em Santos para levar arquitetos a Havana” (Folha da Manhã); “Arquitetos” (O 
Estado de São Paulo, 14 set. 1963); os textos de Eduardo Corona, “VII Congresso da União 
Internacional dos Arquitetos” (Acrópole, n.291, fev.1963); “VII Congresso da UIA” (Módulo, 
n.29, ago.1963); “Regulamento do VII Congresso da União Internacional dos Arquitetos” 
(Módulo, n.30, out.1962) e “Inquérito para o VII Congresso da UIA” (n.31, dez.1962).
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3.6.12
7o Congresso da UIA.

Pavilhão construído 
para o evento com 

projeto coordenado por 
Juan Campos Almanza.

Havana, 1963.

3.6.13 e 3.6.14
7o Congresso da UIA.

Exposição.
Havana, 1963.

Por aqui, e em diversos outros países da América do Sul, é sem dúvida o 
episódio mais conhecido de envolvimento brasileiro com as atividades da UIA, 
seja por revestir-se de traços um tanto míticos, seja por, de fato, simbolizar um 
momento de inflexão no posicionamento profissional, que vislumbrava reformas 
sociais efetivas no horizonte próximo, aproximava-se da postura militante e 
socialmente comprometida, e percebia certa continuidade e compartilhamento 
de questões e proposições entre os países subdesenvolvidos133.

133. CARRANZA, Martín. Entrelazamientos. Cultura política y cultura del espacio en el 
VII Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA, La Habana, Cuba, 1963. Registros, 
v. 10, n. 11, p. 40–56, 2014; DORFMAN, César. Havana 63. Porto Alegre: Movimento, 
2013; SEGRE, Roberto. UIA 63 y los 60. Arquitectura y Urbanismo, v.24, n.3, 2003.
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A situação de Cuba antes da Revolução de 1959 pode ter soado, em muitos 
aspectos, familiar aos participantes latino-americanos – monocultura, desi-
gualdade social, crise habitacional. O interesse por conhecer suas expressões 
construtivas, um moderno ressignificado pela apropriação do povo, sua reforma 
urbana e a vida pós-revolucionária na ilha atraiu muitos arquitetos e participan-
tes, fazendo com que o evento ganhasse proporção e relevância na história dos 
encontros de arquitetos134. Mais do que isso, conforme Liernur, a influência do 
marxismo e a vigência dos tópicos retóricos, os métodos, os estilos, as ideias e 
utopias da esquerda começaram a ser especialmente notáveis a partir dos eventos 
organizados pela UIA em Havana que, apesar dos esforços para a construção 
de uma imagem neutra, não escaparam da forte atração exercida pela recente 
revolução. Ao final do congresso, suas resoluções associavam o progresso da 
arquitetura à planificação econômica, à reforma agrária, às mudanças na estru-
tura econômico-social, ao protagonismo popular, à posse e controle dos meios 
de produção e à superação da dependência135.

Agora mais “experiente e dinâmico” quanto à organização desse tipo de 
atividade, coube ao IAB-SP coordenar a participação oficial brasileira e sua única 
tese, redigida por Abelardo Gomes de Abreu, Alberto Botti, Alessandro Ventura, 
Arnaldo Paoliello, Bernardo Castelo Branco, Brenno Cyrino Nogueira, Joaquim 
Guedes, Jorge Wilheim, Juarez Brandão Lopes, Lauro Bastos Birkholz, Paulo 
de Mello Bastos, Paulo de Mello Zimbres, Raphael Gendler, Rubens de Mattos 
Pereira e Sergio Ferro – diga-se de passagem, um grupo bem heterogêneo ideo-
logicamente136. Era a primeira vez que a seção brasileira enviava uma tese para 
ser debatida dentro dos moldes previstos pela regulamentação do congresso137

134. SOUZA, Diego Beja Inglez de. Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social 
e cultura popular em Pernambuco, 1960-64. São Paulo: Annablume, 2010. 

135. LIERNUR, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina del siglo XX - La construcción 
de la modernidad. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 2001.

136. UIA. Septième Congrès de L’Union Internationale des Architectes - L’Architecture dans 
les pays en voie de développement. Havana: 1963. 

137. MELLO, Ícaro de Castro. Relatório da Diretoria do IAB na Gestão de 09 ago. 1963 a 26 
jan. 1966. 1966. 9p. Arquivo IAB-DN; IAB-DN, VII Congresso da UIA. Circular. São 
Paulo, 12 fev.1963. 2p. Arquivo IAB-DN; Id., Considerações sobre a participação do IAB 
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3.6.15
Protesto de estudantes 
uruguaios na Faculda-

de de Arquitetura da 
República, na ocasião 

da visita de Eisenhower. 
Montevidéu, 1960.

Esse trabalho, apresentado como fruto de grande dedicação, partia da ex-
posição de uma fratura interna à UIA, interpretada como resultado da incompre-
ensão mútua entre os profissionais dos países altamente industrializados e os de 
países menos desenvolvidos. Assim, esse novo congresso era, para os redatores, 
a ocasião apropriada para a superação de tal desencontro e para o reforço da 
UIA como entidade “viva e atuante” que congregasse, de fato, os arquitetos do 
mundo em torno dos mais elevados ideais humanitários138.

Acreditamos que nossos colegas de todo mundo poderão entender as razões pelas quais, apesar 
dos inúmeros sucessos alcançados por seus arquitetos, reina no Brasil um certo sentimento 
de frustração, quando se compara as possibilidades atuais às necessidades reais e o poten-
cial da nação. Conscientes, apesar de tudo, desta contradição, nós tomamos com otimismo 
os caminhos que podem conduzir nossa profissão a florescer em um nível mais elevado139.

nos eventos anteriores e, particularmente, nos cinco últimos congresso e assembleias 
gerais. 1971. 6p. Arquivo IAB-DN.

138. UIA. Septième Congrès de L’Union Internationale des Architectes - L’Architecture dans 
les pays en voie de développement. Havana: 1963. 

139. Ibidem.
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Destacando-se do formato adotado pelos demais países, concentrado geralmen-
te na apresentação iconográfica da produção arquitetônica nacional, a contribuição 
brasileira dedicou-se a expor as características físicas do país, seu desenvolvimento 
econômico e urbano, as condições de trabalho do arquiteto e o quadro socioeconô-
mico no qual atuava, sem imagens ou menções a projetos, com exceção à superqua-
dra de Brasília, usada como exemplo de enfrentamento do problema arquitetônico 
nacional. O documento, englobando também as resoluções do Seminário de Habi-
tação e Reforma Urbana – já abordada no primeiro capítulo desta tese –, procurava 
apresentar os motivos de uma frustração compartilhada pelos arquitetos nacionais 
que, apesar de seus inúmeros sucessos, desiludiam-se ao confrontar as possibilidades 
efetivas, as necessidades reais e o potencial da nação140. Entre os participantes, como 
Geraldo Gomes e Jorge Wilheim, a iniciativa de Cajueiro Seco também é lembrada 
como experiência bem-vista e muito discutida entre os congressistas, talvez por 
simbolizar certa “cubanização” de Pernambuco nos tempos de Miguel Arraes141.

Na véspera do congresso, a revista Arquitetura, publicação mensal do 
IAB-Guanabara, abriu sua edição de setembro com o editorial “Desafio”, no qual 
descrevia o “momento dramático” do desenvolvimento econômico da América 
Latina que, apesar de suas diferenças regionais, mantinha um aspecto constante 
e peculiar: as condições desumanas de vida para a maioria da população, e a 
arquitetura como uma profissão a serviço quase exclusivo “das pequenas castas 
detentoras do poder”. A obra do arquiteto latino-americano carregava a marca 
de um processo espoliativo e revelava a desagradável face do subdesenvolvimen-
to, mascarada por uma construção pontual e de “plástica macia e sedutora”142.

Aí aparece a contradição própria do subdesenvolvimento e que representa o maior 
desafio lançado ao arquiteto. Os arquitetos estão, cremos, perfeitamente maduros para 
perceberem que não se faz cultura privilegiada. Que cultura é o stratus de um povo, 
ou não é. Arquitetura é cultura, antes de mais nada. Cultura essencialmente, uma vez 
que representa materialmente, o ser e o fazer do homem. Mas, qual arquitetura conta 

140. Ibidem.
141. SOUZA, Diego Beja Inglez de. Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social 

e cultura popular em Pernambuco, 1960-64. São Paulo: Annablume, 2010. 
142. Desafio. Arquitetura, n.15, p.2, set.1963.
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na AL? A do “make-up”, ou a que não é, a que mal aloja, mal protege e mal enseja o 
pleno viver? Para o arquiteto latino-americano, de uma maneira geral, a arquitetura 
feita até agora, infelizmente, foi a do “make-up”. Outra não pôde ele tentar 143.

Era hora para que esse arquiteto, então agudamente consciente de seu papel eminen-
temente social, abandonasse as preocupações “doutrinárias” de caráter puramente 
formal e assumisse a posição que lhe cabia. Frente à insensatez da tentativa de fazer 
arquitetura em meio à desordem territorial e urbana, o planejamento, a reforma 
agrária e urbana tornavam-se pautas claramente defendidas pela revista que, não 
por acaso, publicava nas páginas seguintes as resoluções finais do SHRU144.

 
A base deste desafio está na terra. Pode parecer estranha esta preocupação do arquiteto 
pela terra. Mas, é no chão que ele baseia seu plano, seja ele o de uma cidade, de um 
bairro, de uma praça, de um palácio, ou de uma simples casa. O fato de ser este chão 
objeto da mais desenfreada especulação retira-lhe, de imediato, qualquer chance145.

Desde a elaboração da tese, o comprometimento dos arquitetos brasileiros foi 
ímpar em relação às edições anteriores dos congresso da UIA. Meses antes do 
evento, Flávio Leo da Silveira, membro do Comitê Executivo, Artigas, indicado 
como um dos três relatores do congresso, responsável pela América Latina, e 
Oswaldo Correa Gonçalves, presidente do Departamento Paulista, viajaram 
para Havana para coordenar a representação dos países da América do Sul, re-
alizando em seu retorno escalas em Buenos Aires, Montevidéu e Santiago146. Em 
carta endereçada a “todos os irmãos brasileiros”, o Colégio de Havana agradecia 
profundamente a visita da representação do IAB que levara “em nome de todos 
os companheiros brasileiros a mais calorosa mensagem de solidariedade”147:

143. Ibidem.
144. Ibidem.
145. Ibidem.
146. ARQUITETOS em Havana. Arquitetura, n.13, p. 48, jul.1963; IAB-DN, Considerações 

sobre a participação do IAB nos eventos anteriores e, particularmente, nos cinco últimos 
congresso e assembleias gerais. 1971. 6p. Arquivo IAB-DN.

147. COLÉGIO NACIONAL DE ARQUITETOS DE CUBA [Carta “A todos los hermanos 
brasileños”] 06 jun.1963, Havana [para] MELLO, Ícaro de Castro. 1p. Arquivo IAB-DN.
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3.6.16
7o Congresso da UIA. 
Angel Crespo, Vilanova 
Artigas, Ícaro de Castro 
Mello, Flávio Leo 
Azeredo da Silveira e 
Reinaldo Estevez. 
Havana, 1963.

3.6.17
7o Congresso da UIA. 
Júri do Concurso de 
projetos para o Monu-
mento de Playa Giron, 
com Ícaro de Castro 
Mello ao centro. 
Havana, 1963.

Interpretamos esta visita como o início de uma nova etapa nas relações sempre frater-
nais entre os arquitetos de nossos países, que tornam cada vez mais estreitos os laços de 
indissolúvel amizade e camaradagem que nos unem. Obtenhamos, do intercâmbio de 
ideias e experiências, conclusões positivas que melhor nos orientem ao cumprimento 
das tarefas que como arquitetos nos impõem no empenho de satisfazer as demandas 
que o processo de desenvolvimento de nossos povos respectivos nos coloca148.

148. Ibidem. (Tradução da autora).
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Após o início do congresso, o grupo brasileiro reunia-se diariamente para relatar 
os ocorridos e discutir os pontos a serem defendidos nas reuniões subsequentes, resul-
tando em uma atuação avaliada pelo próprio IAB como objetiva, eficiente, disciplinada 
e contrastante com todas as participações anteriores149. Ao todo, foram 62 delegados e 
cerca de 200 participantes brasileiros, incluindo figuras centrais da diretoria do IAB, 
como Artigas, Jorge Wilheim, Joaquim Guedes, Acácio Gil Borsoi, Fabio Penteado 
e Ícaro de Castro Mello. Somados às delegações da Argentina, Chile, Uruguai e Pa-
raguai, a América do Sul formaria um grupo de aproximadamente 700 arquitetos.

Em um navio soviético enviado especialmente para esse fim, muitos estu-
dantes e alguns arquitetos embarcaram em Santos e em Recife rumo a Havana, 
uma viagem lembrada por muitos como uma experiência transformadora devido 
ao fato de ter reunido, por dias, a juventude progressista universitária do Cone 
Sul150. Frente aos empecilhos colocados pelo governo estadunidense para escalas 
em países da América Central, o IAB negociou com o Itamaraty a autorização de 
um voo fretado direto para Havana, no qual viajou a maioria de seus associados151.

É notável que as resoluções do congresso resultavam da superioridade nu-
mérica dos membros latino-americanos e, portanto, da inclusão de suas ques-
tões e de seus pontos de vista no debate. Mais do que isso, no relato de Alfredo 
Britto, temos a impressão de que se tratou de uma aproximação calculada entre 
as bancadas da América Latina:

Um fato constatado inclusive em conversas cotidianas e de rua, a implantação da refor-
ma urbana em termos radicais, tornou toda a população cubana ciente dos problemas 
de planejamento urbano. Durante seu desenrolar a R.U. feriu interesses, favoráveis 
e contrários, de toda a comunidade, impedindo-a de ficar alheia ou indiferente e 
forçando-a a discutir coisas de planejamento, arquitetura, construção, arquitetura de 
interior (no sentido de funcionamento e distribuição do espaço interno) e do trabalho, 
participação e posição do arquiteto. A Lei de Reforma Urbana é de outubro de 1960. 

149. MELLO, Ícaro de Castro. Relatório da Diretoria do IAB na Gestão de 09 ago. 1963 a 26 
jan. 1966. 1966. 9p. Arquivo IAB-DN.

150. DORFMAN, César. Havana 63. Porto Alegre: Movimento, 2013; SEGRE, Roberto. UIA 
63 y los 60. Arquitectura y Urbanismo, v.24, n.3, 2003.

151. Considerações sobre a participação do IAB nos eventos anteriores e, particularmente, nos 
cinco últimos congresso e assembleias gerais. 1971. 6p. Arquivo IAB-DN.
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3.6.18
7o Congresso da UIA. 
Grupo de estudantes 
que embarcou para 
Cuba. Porto de Santos, 
1963.

Em três anos, a vivência intensa do fato trouxe a qualquer um seu conhecimento profundo. 
Nisto residiu uma das razões de mais um aspecto marcante do VII Congresso da UIA – a 
intensa e eufórica participação popular. [...] A maioria maciça das intervenções foi composta 
de relatos verdadeiramente confessionais sobre as diversas situações nacionais. Em um 
bloco quase homogêneo e coincidente, os representantes dos países subdesenvolvidos, mais 
diretamente interessados no tema, rejeitavam as discussões teóricas em torno de princípios 
e exemplos ideais de planejamento que, até hoje, resultaram inúteis para seus países152.

Tentando fazer frente aos cubanos, os eventos em solo mexicano foram sober-
bos, em grande parte devido ao apoio logístico e financeiro norte-americano: 
recepção presidencial aos arquitetos, com a presença de todos os ministros de 

152. BRITTO, Alfredo. Aspectos do VII Congresso. Arquitetura, n. 20, p.6-11, fev.1964.
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3.6.19 (pag. anterior)
Notícia na Folha da 
Manhã sobre embarque 
dos estudantes para o 
eventos de Cuba. 1963.

Estado, banquetes, concertos e uma grande participação norte-americana. É 
interessante notar que, ao final de todo o imbróglio, o fortalecimento da UIA no 
cenário internacional havia crescido – com diferentes sistemas governamentais 
e ideológicos disputando seu favor e atenção –, e que o American Institute of 
Architects (AIA), justamente em razão do constrangimento por sua atitude de 
apoio à manipulação de seu governo, passou a assumir uma posição muito mais 
envolvida com o organismo internacional153.

Congresso encerrado, os visitantes partiram para conhecer a ilha e se surpre-
enderam com a quantidade e o nível das obras em todo o país154. Livros, publicações 
e documentos trazidos pela delegação brasileira desembarcaram no Recife e daí 
seguiram por terra para os estados menos progressistas. Após 1964, grande parte 
dos registros dessa participação foi destruído155.

Ao longo do evento, o Brasil também enviou representantes às reuniões 
das Comissões de Trabalho – instâncias que, por conterem proporcionalmente 
muito menos representantes da região, não se mostraram tão abertas às no-
vas demandas156. Estreantes, Jorge Wilheim e Joaquim Guedes, delegados nos 
grupos de urbanismo e habitat, respectivamente, reportaram situações muito 
similares: se por um lado era enorme o prestígio dos arquitetos brasileiros, por 
outro, não omitiram o choque entre as exposições brasileiras e as teses dos 
países industrializados e o ligeiro deslocamento do eixo das discussões após as 
manifestações das primeiras157:

153. GLENDINNING, Miles. Cold-War conciliation: international architectural congresses 
in the late 1950s and early 1960s. The Journal of Architecture, v. 14, n. 2, p. 197–217, 
abr. 2009. 

154. BRITTO, Alfredo. Aspectos do VII Congresso. Arquitetura, n. 20, p.6-11, fev.1964.
155. SOUZA, Diego Beja Inglez de. Reconstruindo Cajueiro Seco: arquitetura, política social 

e cultura popular em Pernambuco, 1960-64. São Paulo: Annablume, 2010. p.38.
156. Considerações sobre a participação do IAB nos eventos anteriores e, particularmente, nos 

cinco últimos congresso e assembleias gerais. 1971. 6p. Arquivo IAB-DN.
157. WILHEIM, Jorge. Relatório das últimas reuniões (Havana e México) da Comissão de 

Urbanismo da União Internacional de Arquitetos. São Paulo, 06 nov.1963. 3p. Arquivo 
IAB-DN; GUEDES, Joaquim. Reunião da Comissão de Habitação da União Interna-
cional de Arquitetos. São Paulo, 15 mai.1964. 6p. Arquivo IAB-DN.
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Em conclusão, desejamos salientar que a participação ativa do Brasil na comissão, 
resultou em ligeiro e benéfico deslocamento do eixo das discussões, provando, a nosso 
ver, a necessidade e possibilidade de uma atuação cada vez mais positiva nos organismos 
internacionais. O tema da próxima reunião pode vir a ser de grande repercussão para o 
ensino do urbanismo em nosso país, especialmente se soubermos criar um amplo debate 
prévio por iniciativa do IAB. As posições assumidas pelo Brasil, em sua tese ao congresso, 
nos debates do mesmo e nas reuniões das comissões, demonstram uma objetividade 
à altura do prestígio de nosso país, especialmente na América Latina. Este prestígio 
francamente nos surpreendeu, evidenciando a grande e crescente responsabilidade 
nossa. Em relação a países europeus, nossas exposições chocavam-se por vezes com teses 
de países industrializados, mas este choque provinha frequentemente da mera falta de 
compreensão e informação, provando-se correto que a nós cabe uma atuação positiva, 
agressiva, procurando dar aos trabalhos das comissões uma crescente objetividade158.

Sem esconder a grande empolgação com as possibilidades de suas representações, 
nos meses seguintes, Wilheim e Guedes pleiteariam ao IAB, em recorrentes cartas, 
a organização de um debate sobre modos positivos de uso da UIA a favor do desen-
volvimento brasileiro – nesse caso, sem fazer menção a um discurso latino-ameri-
canista. Para eles, era urgente tanto o traçado de um plano de utilização da arena 
internacional de debate para o amadurecimento da compreensão dos problemas 
nacionais – a discussão, em âmbito local, de temas que poderiam tornar mais ati-
va, agressiva e homogênea a intervenção brasileira no exterior – quanto a análise 
dos limites, alcances e formas possíveis do relacionamento técnico entre países159. 

3.7. Militância e dissidência nas comissões de trabalho da UIA

Foi somente nos últimos anos de 1950 que as comissões de trabalho da UIA passa-
ram a cumprir um calendário regular de encontros, concentrando-se, inicialmente, 
na discussão de sua organização administrativa, na elaboração preliminar de 

158. WILHEIM, Jorge. Relatório das últimas reuniões (Havana e México) da Comissão de 
Urbanismo da União Internacional de Arquitetos, op.cit. p.3

159. Id., [Carta] 04 nov. 1963, São Paulo [para] MELLO, Ícaro de Castro (Presidente IAB-DN), 
São Paulo. 5p. Arquivo IAB-DN; Id., [Carta] 04 mar.1964, São Paulo [para] MELLO, 
Ícaro de Castro (Presidente IAB-DN), São Paulo. 1p. Arquivo IAB-DN.
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3.6.20
Escola de Nacional de 
Música em Havana,  pro-
jeto de Vittorio Garatti 
(1961-1965) e visitada 
pelos congressistas. 

3.6.21
Unidade de vizinhança 
no oeste de Havana, 
visitada pelos congres-
sistas.

3.6.22
Prédios pré-fabricados 
na praia de El Salado, 
visitado por Alfredo 
Brito.

3.6.23
Galpão para armaze-
namento de açucar. 
Camaguey, 1963.

diagnósticos das condições de formação e atuação profissional nos diversos países 
do mundo, no estabelecimento de um referencial comum – glossários, normas de 
representação gráfica, bibliografias – e, raramente, no debate de questões projetuais 
específicas. Às seções nacionais, enviavam enquetes sobre os mais diversos assuntos 
e solicitavam a remessa de documentações, como regulamentações profissionais, 
tabelas de honorários, códigos de ética, estatutos e regulamentos internos.

Até a virada da década, não temos notícia de nenhuma participação brasileira 
nessas comissões, ainda que Henrique Mindlin, Luís Inácio de Anhaia Mello e Mar-
celo Roberto tenham sido indicados como representantes brasileiros em momentos 
diversos. Tampouco parece que o IAB tenha concentrado grandes esforços para aten-
der essa frequente demanda de informações. Em contraponto, já nos primeiros anos 
de 1960, a representação brasileira nas comissões de trabalho da União tornou-se 
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3.7.1
Reunião da Comissão 

de Urbanismo, Londres, 
1954. Da esquerda 
para direita: MM. 

W. Hebebrand; Tage 
William-Olson; Patrick 

Abercrombie, A. Gutton, 
A. Ling, A. Hoechel.

3.7.2
Reunião da Comissão 

de Construções Escola-
res, 1962.

3.7.3
O Rei Mohammed V 

recebe a Comissão de 
Construções Escolares. 

Rabat, 1956.

3.7.4
Reunião da Comissão 

de Equipamentos Espor-
tivos, Roma, jul.1960. 
Ícaro de Castro Mello 
é o terceiro da direita 

para a esquerda.

3.7.5
Reunião da Comissão 

de Equipamentos Espor-
tivos, Roma, jul.1960. 

Ícaro de Castro Mello é 
o terceiro da esquerda 

para a direita (primeira 
fila).

3.7.6
Reunião da Comissão 

de Equipamentos Espor-
tivos, Oslo, 1964.
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estável, abrangente e marcada por um otimismo em relação às potencialidades de 
tal contato internacional para o arejamento do debate local, para a legitimação de 
práticas em solo nacional e para o contato com figuras relevantes estrangeiras. 

Ícaro de Castro Mello tornou-se titular na comissão de construções espor-
tivas, participando das reuniões de Roma, em julho de 1960, e de São Paulo, em 
outubro de 1962. Henrique Mindlin viajou à Ilha de Mallorca, em maio de 1960, e 
a Estocolmo, em setembro do mesmo ano, para participar do grupo de urbanismo. 
Rino Levi tratou dos assuntos de saúde pública em Moscou, em julho de 1960, 
e em Tel-Aviv, Jerusalém e Haifa, em junho de 1962. Eduardo Corona esteve em 
Madri, em maio de 1960, para discutir questões do exercício profissional; Eduardo 
Kneese de Mello, em Moscou, em setembro de 1962, para debater as pesquisas 
na área de industrialização da construção; e Vilanova Artigas, em Praga, em 
outubro de 1962, para pensar questões relacionadas à formação do arquiteto160.

A correspondência entre a área de atuação profissional dos delegados indicados 
pelo IAB e o tema das comissões das quais participavam é digna de nota. Eram, em 
sua maioria, arquitetos experientes, especialistas, que já gozavam de grande legi-
timidade no meio profissional brasileiro. Se essa representação exigia uma grande 
dedicação – a começar pela fluência em francês ou inglês, com trocas constantes de 
correspondência, elaboração prévia de teses e relatórios a serem apresentados nas 
reuniões anuais, prestações de contas e respostas a extensos questionários –, não se 
pode esquecer que eram momentos de construção de uma projeção internacional 
e, não raramente, circunstâncias importantes para a ampliação de referências e o 
repensar de suas trajetórias e práticas profissionais. Essas reuniões eram também 
oportunidades ímpares de interlocução profissional especializada, nas quais figura-
ram, regularmente, profissionais centrais nos seus respectivos meios profissionais. 

160. São diversos os relatórios acerca dessas participações nos arquivos do IAB. Muitos foram 
republicados em seus boletins. São exemplos: LEVI, Rino. Comissão de Saúde Pública 
da União Internacional de Arquitetos. Boletim do IAB-SP, n.75, p.6-8, jul. 1961; MELLO, 
Ícaro de Castro. Comissão de Equipamentos Esportivos. Boletim do IAB-SP, n.75, p.8-12, 
jul.1961; LEVI, Rino. Comissão de Saúde Pública da UIA – Reunião realizada em Israel, 
de 1 a 8 de junho de 1962. Arquivo IAB-DN; MELLO, Eduardo Kneese de. Habitação da 
URSS – Relatório. Arquitetura, n.9, p.29-31, mar.1963; CORONA, Eduardo. Relatório da 
reunião da Comissão de Exercício Profissional. Boletim do IAB-SP, n.74, p.2-6, jun.1960.
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3.7.7 
Relatório de Ícaro de 
Castro Mello sobre a 
reunião da Comissão 
de Equipamentos Es-

portivos, realizada em 
Roma, jul.1960.

3.7.8
Relatório de Rino Levi 

sobre a reunião da 
Comissão de Saúde 

Pública, realizada em 
Moscou, jul.1960.

3.7.9
Relatório de Joaquim 

Guedes sobre a reunião 
da Comissão de Habi-

tat, realizada em Hava-
na e Cidade do México, 

set.out.1963.

3.7.10
Tese de Jorge Wilheim 

para reunião da Co-
missão de Urbanismo, 

realizada em Paris, 
1965.
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É relevante também pontuar a recomendação da UIA para que as seções na-
cionais criassem grupos de trabalho correspondentes em âmbito nacional de modo 
a assegurar uma participação efetiva nos momentos de encontro161. Nesse sentido, os 
membros titulares das comissões deveriam ser “animadores” locais de seminários, 
colóquios e outras iniciativas relacionadas ao tema de suas representações. Atendendo 
essa orientação, nos anos de 1960, o IAB estruturou intencionalmente parte de suas 
divisões e de suas pautas, discutidas em âmbito local, a partir desses eixos traçados 
internacionalmente – como no caso da escolha do tema Arquitetura e Meio Ambiente 
Humano, do VI Congresso Brasileiro de Arquitetos, como vimos no primeiro capítulo. 

Normalmente realizadas ao longo de alguns dias, essas reuniões de tra-
balho da UIA incluíam, além dos momentos formais de debate, visitas a obras 
arquitetônicas e a cidades relevantes para o tema abordado; palestras com au-
toridades locais; apresentação de organismos públicos de formação, projeto e 
construção; além de uma intensa agenda de jantares e recepções. Em sua ida, 
os brasileiros levavam livros, revistas e discos fornecidos pelo Itamaraty. Lá, 
não raramente eram os únicos representantes latino-americanos, como se pode 
notar nas diversas atas das reuniões162. Em seu retorno, entregavam relatórios de 
sua participação ao IAB e ao MRE, encaminhavam documentações de interesse 
para grupos profissionais específicos e realizavam exposições públicas de suas 
impressões, geralmente noticiando o enorme interesse e prestígio internacional 
despertados pela arquitetura brasileira.

A atuação regular e bem documentada de Joaquim Guedes e Jorge Wilheim 
nas comissões de Urbanismo e Habitat, bem como nos seus seminários e colóquios, 
merecem estudos específicos, assim como a de Ícaro de Castro Mello na de Cons-
truções Esportivas e Recreativas, de Wladimir Alves de Souza na de Construções 
Escolares, de Giancarlo Gasperini na de Exercício da Profissão, de Artigas na 

161. UIA. Les tâches des comissions de travail et leur coordination. Programme adoté par le 
Comité Exécutif  à Acapulco. Acapulco, 14 out.1963. 11p. Arquivo IAB-DN.

162. Nos relatórios acima mencionados, podemos perceber, por exemplo, que dentre os doze mem-
bros titulares presentes, Ícaro de Castro Mello foi o único latino-americano na reunião de 
Construções Esportivas de 1960. No mesmo ano, Henrique Mindlin representou sozinho a 
região no encontro da Comissão de Urbanismo, assim como Rino Levi na de Saúde Pública.
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3.7.11
Palazzetto dello Sport, 

projeto de Pier Luigi 
Nervi, inaugurado em 

1957 e visitado pela 
Comissão de Constru-

ções Esportivas ao longo 
de sua reunião realizada 

em Roma, 1960 (com 
presença de Ícaro de 

Castro Mello).

3.7.12
Edifício no Instituto 

Weissman, projeto de 
Arieh Sharon, inaugura-

do em 1959 e visitado 
pela Comissão de Saúde 
Pública ao longo de sua 

reunião realizada em 
Israel (com presença de 

Rino Levi). 

Comissão de Formação, de Rino Levi na Comissão de Saúde Pública ou de Eduardo 
Kneese de Mello na Comissão de Pesquisas da Industrialização da Construção163.

Esses casos são nós privilegiados de análise. A partir deles é possível tecer 
um entendimento cruzado, e mais aprofundado, entre trajetórias individuais e 
institucionais, entre pontos distintos de enunciação de ideias e seus caminhos efe-
tivos de circulação, entre práticas e movimentações críticas, coletivas e pessoais. 
Tomemos como exemplo a atuação de Jorge Wilheim na Comissão de Urbanismo 
para demonstrar as potencialidades de análise dessas representações. Nos meses 
seguintes ao congresso de 1963, o arquiteto mostrava-se animado com a próxima 
reunião – sobre o planejamento na formação do arquiteto e com sua possível 
repercussão no ensino nacional de urbanismo –, sugerindo ao IAB organizar 
um “amplo e polêmico” debate prévio. Logo Wilheim estabeleceu contato com 
as faculdades de arquitetura do Brasil, solicitando materiais e informações que 
subsidiassem a elaboração de um longo relatório164.

Nele, Wilheim apresentou as condições de urbanização no Brasil, forneceu 
exemplos de práticas de planejamento – como Goiânia, os parcelamentos de terra 
em zonas pioneiras e alguns Planos Diretores – e analisou suas deficiências como 

163. Dentre essas, acho importante destacar a produtividade da Comissão de Construções 
Escolares e sua relação com o Centro de Estudos de Construções Escolares para a 
América. Latina e Caribe (CONESCAL). Sua relação com o intenso debate do tema 
em solo brasileiro me parece ser uma frente de pesquisa com alto potencial.

164. WILHEIM, Jorge. [Carta] 04 nov. 1963, São Paulo [para] MELLO, Ícaro de Castro 
(Presidente IAB-DN), São Paulo. 5p. Arquivo IAB-DN.
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resultado da inadequação da teoria à realidade brasileira. Em seguida, expôs a 
contradição entre a necessidade social de planejadores urbanos e sua precária con-
dição profissional, passando a discorrer acerca da formação desses profissionais e 
defendendo a questão da produção em grande escala como elemento central para 
os novos currículos. Era hora, mirando a Carta de Atenas, de reavaliar teses aceitas 
da urbanística a partir do estudo de pós-ocupação de novas cidades. Mais do que 
isso, a formulação de novas metodologias de conhecimento da realidade e de projeto 
eram urgentes e deveriam incluir a participação popular e a transdisciplinaridade165.

O golpe civil-militar e a ausência de relações diplomáticas estabelecidas com 
a República Democrática Alemã impediu a viagem de Wilheim a Berlim, sede 
do reunião. Suas propostas, apesar de enviadas previamente, não foram discu-
tidas pela comissão que, contrariando suas expectativas, pautou-se por assuntos 
administrativos e pela organização de subgrupos responsáveis pela elaboração 
de sua contribuição ao 8o Congresso da UIA, de 1965166.

Às vésperas desse encontro, Wilheim apresentou, na reunião seguinte da 
Comissão de Urbanismo, realizada em Paris, algumas das conclusões do semi-
nário interdisciplinar “O homem e a paisagem paulistana”, organizado pelo IAB 
em São Paulo, em novembro de 1964, e que contou com a participação de figuras 
como os arquitetos Flávio Villaça e Rosa Kliass, o artista e paisagista Waldemar 
Cordeiro e o geógrafo Aziz Ab’Sáber167. Nessa nova tese, Wilheim propunha dis-
cutir o ponto de contato entre arquitetura e urbanismo à luz de novos trabalhos 
pautados por premissas “menos ideais e mais cotidianamente humanas”. Para 
ele, a quebra da rigidez formal, motivada por exigências psicológicas, sociais e de 
desenvolvimento humano, encaminhava a urbanística a enfoques mais adequa-

165. Id., Proposta – Relatório para a reunião da Comissão de Urbanismo da UIA. São Paulo, 
abr.1964. 8p. Arquivo IAB-DN.

166. WILHEIM, Jorge. [Carta] 19 mai.1964, São Paulo [para] VAN EESTEREN, Cornelis. 1p. 
Arquivo IAB-DN; Id. [Carta] 19 maio 1964, São Paulo [para] CALSAT, Henri-Jean (Se-
cretário da Comissão de Urbanismo). 1p. Arquivo IAB-DN; Id., Relatório da Reunião 
da Comissão de Urbanismo da UIA. Berlim, RDA. 13 a 18 de Junho de 1964. São Paulo, 
ago.1964. Arquivo IAB-DN.

167. IAB-DN, O Homem e a paisagem paulistana – um seminário sobre paisagismo, realizado 
em novembro de 1964. Nov.1964. 2p. Arquivo IAB-DN.
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dos, reforçando a essência do “viver em cidades: a coesão social, contatos ricos 
e informais entre indivíduos, a sucessão de surpresas urbanas, enriquecendo o 
palco em que se desenrola a vida cotidiana dos cidadãos”168.

Estiveram presentes na reunião os representantes da Bulgária, França, Estados 
Unidos, Israel, Noruega, Espanha, Suíça, Inglaterra, Iugoslávia, Hungria, Grécia, 
Marrocos, União Soviética, Romênia, Holanda, Checoslováquia, Polônia, Turquia 
e Brasil –  único país latino-americano, portanto. Segundo Wilheim, no decorrer 
do encontro, ficou evidente a diferença de formação e atuação do arquiteto nos pa-
íses mais e menos industrializados, e suas intervenções buscaram explicitá-la. Ao 
final, ao constatar a representação desigual na comissão, defendeu novamente um 
comportamento agressivo e a coordenação de esforços, propondo uma participação 
objetiva brasileira, interessada no contato pessoal e no conhecimento de experiências 
alheias, que estimulassem o repensar da prática e da teoria nacional e suscitassem 
debates no meio local. Para isso, enumerava algumas propostas: o I Encontro de 
Arquitetos Planejadores – efetivamente realizado em Curitiba no ano seguinte –, a 
elaboração de simbologia gráfica e de um vocabulário de urbanismo para uso na-
cional e a publicação de um livro sobre paisagem urbana, resultado do seminário169.

Em março de 1966, Wilheim relatava ao IAB sua negociação por uma “po-
sição interessante para o Brasil” na reunião seguinte da Comissão de Urbanismo, 
que seria de 23 a 27 de maio de 1966, em Londres, por meio de troca de corres-
pondência com alguns de seus membros ‒ Artur Glikson, de Israel, Carl Feiss, 
dos Estados Unidos, e Dylewsky, da Polônia:

Em síntese, trata-se da conceituação do planejamento como uma ação flexível ligada tanto 
ao paisagismo como a problemas humanos; tenta-se, desta maneira, afastar conceitos 
acadêmicos (modernamente acadêmicos) que burocratizam a UIA, mesmo em seus con-
ceitos, tornando-a pouco aproveitável para nós, país jovem. Não tenho ilusões exageradas 

168. WILHEIM, Jorge. Arquitetura e seu meio ambiente. São Paulo, mai.1965. 7p. Arquivo 
IAB-DN. Vale notar que são chaves de discussão bem diversas da proposta pelo ide-
ário modernista, o que talvez aponte para uma recolocação do problema da paisagem 
urbana, vide a presença de paisagistas e geográfos no debate.

169. WILHEIM, Jorge. Comissão de Urbanismo da UIA – Relatório do representante do IAB 
na reunião de Julho de 1965 – Paris. São Paulo, jul.1965. Arquivo IAB-DN.
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a respeito de nosso poder de alterar rapidamente a estrutura algo pesada da UIA. Contudo, 
os países subdesenvolvidos, e o Brasil em particular, têm pouquíssimos representantes da 
UIA e a ação desses representantes deve, no meu entender, ser estimulada e até exagerada170.

Lamentando profundamente a situação, o Instituto informava que não dispunha 
de recursos para custear a viagem de seus representantes e sugeria o pagamento 
pessoal de tais viagens, assegurando o reembolso quando possível, uma proposta 
aceita por muitos de seus representantes, mas que, inevitavelmente, comprometeu 
a continuidade da participação brasileira nas comissões de trabalho e no Comitê 
Executivo. Frente à impossibilidade de financiamento institucional, Wilheim ar-
cou pessoalmente com a viagem, revelando a importância que essa representação 
tinha para sua trajetória pessoal. Contando com a participação de representações já 
habituais – da França, Checoslováquia, Portugal, Holanda, Estados Unidos, Israel, 
Romênia, Hungria, Inglaterra, Espanha, Iugoslávia, Suíça e Bulgária –, o evento 
contaria também com Áustria e Síria, que participavam pela primeira vez. Foi 
um encontro intenso: durante cinco dias foram realizadas sete reuniões e diversos 
eventos externos, visitas a novos conjuntos habitacionais londrinos, excursões às 
cidades-jardins, palestras acerca do New Town Authority e do Plano de Londres171.

Em seu relatório, apresentado publicamente aos arquitetos de São Paulo, Wi-
lheim declarava ter sido a reunião mais frutífera até então, por sua profundidade, 
vivacidade, flexibilidade, inventividade e abandono de atitudes dogmáticas rígidas ou 
mecânicas na discussão de temas como unidade residencial, zoneamento, dimensão 
ideal das cidades e expansão urbana. Para ele, o desenvolvimento universal da tec-
nologia e da cultura, a rapidez das transformações e das trocas, a dramatização das 
demandas e a semelhança e regionalização dos problemas urbanos sublinhavam a 
importância do contato internacional e a impossibilidade de estanqueidade do debate. 
Nesse sentido, o Brasil, isento do peso de uma tradição, poderia experimentar novas 

170. WILHEIM, Jorge [Carta] 10 mar.1966, São Paulo [para] COSU-IAB, Rio de Janeiro. 
2p. Arquivo IAB-DN.

171. WILHEIM, Jorge [Carta DINPHA-DOR.of.n.8] 23 jun.1966, São Paulo [para] COSU-IAB, 
Rio de Janeiro. 1p. Arquivo IAB-DN.
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3.7.13
“Aspectos do planeja-

mento urbano discu-
tidos em Londres”. Arti-

go de Jorge Wilheim, 
publicado na revista 
Arquitetura, sobre a 

reunião da Comissão de 
Urbanismo, 1966.

3.7.14
“Urbanismo e recrea-
ção”. Artigo de Jorge 

Wilheim, publicado 
na revista Arquitetura, 
sobre a reunião da Co-
missão de Urbanismo, 

1966.



407

soluções, dando uma valiosa contribuição à urbanística universal172. Em 1968, por 
ausência de recursos, Wilheim não foi à reunião de Sofia, na Bulgária, mas manteve 
uma representação ativa na comissão, ao menos ao longo da década seguinte173.

É preciso lembrar que, nesse momento, Wilheim já se encontrava imerso 
em uma intensa atividade projetual, dividindo-se entre o desenvolvimento de 
projetos de edificações de grande importância – como o Parque Anhembi, em 
São Paulo ‒, e de inúmeros planos urbanísticos para cidades brasileiras, nos 
quais trabalhava de maneira prática algumas dessas preocupações teóricas e 
projetuais colocadas em esfera internacional174. No livro recém-publicado, São 
Paulo Metrópole 65, expressava sua posição sobre o desencontro entre as teorias 
hegemônicas do planejamento moderno e as características das cidades brasi-
leiras, defendendo que os métodos urbanísticos não poderiam ser invariáveis ou 
absolutos, desvinculados da compreensão de situações particulares175.

Foi também um momento de intensa atividade crítica-teórica do arquiteto 
em torno das questões urbanas e de urbanismo, coincidentes com as pautas 
levadas para o debate em âmbito internacional, como demonstram os artigos 
de sua autoria publicados na revista Arquitetura entre 1963 e 1968 – justamente 
durante a primeira fase de sua representação na Comissão de Urbanismo da 
UIA. Podemos destacar, a respeito, as seguintes publicações: “Urbanismo por 
telegrama” (n. 18, dez. de 1963), “A tal da reforma urbana” (n. 21, mar. de 1964), 
“O planejamento e sua importância na formação do arquiteto” (n. 24, jun. de 
1964), “Critérios para projetar uma rua” (n. 46, abr. de 1965), “Aspectos do plane-
jamento urbano discutidos em Londres” (n. 51, set. de 1966), “O Urbanismo no 
subdesenvolvimento: 5 ideias” (n. 58, abr. de 1967), “Urbanismo e recreação” (n. 

172. Ibidem. 
173. WILHEIM, Jorge [Carta] 06 mar.1968, São Paulo [para] MELLO, Eduardo Knesse, São 

Paulo. 2p. Arquivo IAB-DN; WILHEIM, Jorge [Carta] 20 jun.1968, São Paulo [para] 
TONEV, Lyuben, Sofia, Bulgária. 1p. Arquivo IAB-DN; UIA. Ata da Reunião da 
Comissão de Urbanismo. Sofia, 23-28 set.1968. 7p. Arquivo IAB-SP.

174. WILHEIM, Jorge. A obra pública de Jorge Wilheim: 50 anos de contribuição às cidades 
e à vida urbana. São Paulo: DBA, 2003. 

175. OLIVEIRA, Raíssa Pereira Cintra de. Parque Anhembi: a produção de um centro de 
exposições em São Paulo (1963-1972). São Paulo: Fauusp, 2016. 
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60, jun. de 1967), “Planos diretores no Brasil, uma enquete” (n. 61, jul. de 1967) 
e “Objetivo do planejamento urbano” (n. 71, maio de 1968).

Já falamos do uso da UIA pelo IAB como instrumento de legitimação local 
de práticas, mas é interessante notar seu uso também na esfera pessoal. Se, por 
exemplo, afirmações da União sobre a posição central do arquiteto no processo 
de planejamento eram recorrentemente utilizadas como argumento do Instituto 
em negociações públicas pela definição da hierarquia entre disciplinas e suas atri-
buições no processo de intervenção urbana, é conhecida a estratégia de Wilheim 
de mobilização da reunião da Comissão de Urbanismo, realizada em Curitiba 
na década de 1970, para validação de seu plano para a cidade176.

Por outro lado, essas reuniões eram uma oportunidade ímpar de interlo-
cução profissional especializada. Nos encontros da Comissão de Urbanismo, 
por exemplo, destacavam-se regularmente profissionais como Henri-Jean Calsat 
(figura central na produção do ambiente construído francês durante os anos 
de 1930 e que desenvolveu uma intensa prática transnacional trabalhando nas 
colônias a partir dos anos de 1940); o búlgaro Lyuben Tonev (que comandou 
o desenvolvimento do novo plano urbanístico para a cidade de Sofia após a 
vitória comunista de 1945); o celebrado holandês Cornelis Van Eesteren (autor 
do Plano Geral de Expansão para Amsterdam implementado no pós-guerra); 
o russo Nikolai Baranov (responsável pela reconstrução de Leningrado e chefe 
do Instituto Central de Pesquisas de Urbanismo de Moscou) e o grego Georges 
Candilis (colaborador de Le Corbusier e membro fundador do Team 10, que, 
em associação a Shadrach Woods e Alexis Josic, projetou dezenas de milhares 
de habitações, tanto na França como nos territórios franceses além-mar, tendo 
desenvolvido notáveis projetos, como a expansão de Bagnols-sur-Cèze e a ex-
pansão da cidade de Toulouse-Le Mirail, além de colaborar para o programa 
PREVI, em Lima, junto com Van Eyck).

Não menos importante é perceber que uma série de documentos produ-
zidos por esse grupo internacional, dos mais teóricos aos mais instrumentais, 

176. WILHEIM, Jorge [Carta] 10 mar.1966, São Paulo [para] COSU-IAB, Rio de Janeiro. 2p. 
Arquivo IAB-DN. Ver tb: WILHEIM, Jorge. A obra pública de Jorge Wilheim: 50 anos 
de contribuição às cidades e à vida urbana. São Paulo: DBA, 2003. 
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parece ter sido efetivamente utilizada pelos meios profissionais brasileiros a 
partir de sua difusão pelo IAB. Por exemplo, Wilheim, logo após receber, em 
1966, a versão preliminar da proposta internacional de Simbologia Gráfica de 
Planejamento, encaminhou-a ao gaúcho Edgar Bittencourt da Luz a fim de 
experimentá-la na prática, sem, no entanto, deixar de alertar que, mais do que 
um trabalho definitivo, deveria ser utilizada como um ponto de partida para a 
elaboração de uma proposta própria.

O exemplo de Wilheim demonstra que o estudo dessas atuações permite 
traçar um modo de circulação de ideias entre o meio profissional nacional e 
internacional, até agora muito pouco abordado pela historiografia. Com efeito, 
um olhar mais detido sobre esse tipo de militância dos arquitetos brasileiros 
permitiria compreender os caminhos efetivos do entrelaçamento entre ambi-
ções universais, operações transnacionais e apropriações locais específicas: qual 
era a posição desses arquitetos no meio profissional e nos debates disciplinares 
especializados, por quais motivos foram eleitos como representantes brasileiros 
nesse determinado campo de conhecimento especializado, como entrelaçavam 
engajamento institucional e suas práticas individuais, que redes e referências 
mobilizavam na elaboração de suas teses – muitas vezes resultado também de 
seminários e mesmo de congressos brasileiros –, qual foi a receptividade estran-
geira às propostas brasileiras, com que figuras travavam contato nas reuniões, 
com quem se aliavam nos momentos de negociação, que obras visitavam, que 
publicações e documentos traziam, como se apropriavam desse novo conheci-
mento em suas práticas, como divulgavam localmente e o que, de fato, circulou 
nos meios locais para uso efetivo dos profissionais. 

Resta a avaliar se o choque entre as perspectivas dos países “altamente 
industrializados” e “subdesenvolvidos” – relatado por Wilheim – também foi 
ponto de conflito das demais comissões ao longo dos anos de 1960. Sem dúvida, 
suas opiniões coincidem com as de Joaquim Guedes. Juntos, passam a defender 
um esforço coordenado dos diversos delegados do IAB no âmbito da UIA: ob-
jetivo, agressivo e sem ilusões. Tratava-se de entrar em contato com colegas e 
experiências alheias, de usar essa participação como estímulo ao desenvolvimento 
de um raciocínio próprio, coordenando ideias e suscitando debates no meio 
profissional local, e de reivindicar constantemente uma atenção maior da UIA 
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ao intercâmbio de ideias com países subdesenvolvidos. Se Wilheim, apesar de 
conquistar aliados, pouco consegue alterar as pautas da comissão de urbanismo, 
a partir das manifestações de Guedes, a comissão do Habitat adotou, na reunião 
de Helsinque em 1964, o foco nos países em via de desenvolvimento como eixo 
central de atuação, ainda que com limitações177:

Acredito que a reunião de Helsinque foi a mais proveitosa de quantas tenha partici-
pado dentro da UIA. Continuo, entretanto, encontrando uma certa dificuldade em 
sensibilizar a Comissão a ponto de colocá-la em posição de trabalho para equacionar o 
problema da habitação nos países em vias de desenvolvimento. [...]. É possível que essa 
lacuna se deva exclusivamente às dificuldades que o problema da habitação dos países 
em desenvolvimento apresenta. É muito mais fácil tratar do problema da habitação 
situado de maneira mais restrita como em geral ocorre aos países plenamente desen-
volvidos que trazem o debate para o plano das experiências particulares e, não raro, 
mesmo, para o plano específico da técnica arquitetônica. Alguns colegas de comissão 
expressaram sua inquietude pela desproporção entre as informações e a análise do 
relatório por mim elaborado e as proporções da resolução que a comissão foi capaz de 
produzir. Creio, entretanto, que, a experiência de Helsinque, produzirá condições novas 
de diálogo e trabalho no âmbito da Comissão que justificam esperanças de resultados 
cada vez melhores178.

O ponto de vista da dupla aparentemente ecoou no interior da entidade. Em 1965, 
a revista Arquitetura, em um editorial que anunciava os eventos internacionais 
do ano, ao mesmo tempo em que assumia a importância dos temas tratados e 
sua relevância para a agregação profissional, declarava:

Devemos considerar, no entanto, a esse respeito alguns dos depoimentos prestados 
pelos arquitetos que representam o IAB junto às comissões de trabalho, seminários 
e congressos da UIA e de outros organismos profissionais de âmbito internacional. 
Segundo esses representantes, nestas reuniões predominam normalmente os pontos de 
vista dos profissionais vindos das regiões mais adiantadas, onde o exercício profissional 
se faz de forma mais sistemática e permanente. A participação desses profissionais em 

177. UIA. Meeting of the UIA Housing Comission. Summary Report. Helsinque, 07 set.1964. 
25p. Arquivo IAB-DN; UIA. Circulaire 338. Paris, 03 abr.1965. 4p. Arquivo IAB-DN.

178. GUEDES, Joaquim. Seção de 12 de setembro de 1964. 12.set.1964. 1p. Arquivo IAB-DN
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extensos programas de planejamento, dá-lhes uma razoável soma de experiência e, 
consequentemente, a vantagem de poderem desenvolver suas teses através de dados 
concretos e não de formulações teórica ou doutrinárias. Teoricamente, os conceitos 
de Arquitetura e de planejamento físico são um só em todo o mundo. As condições do 
exercício profissional, todavia, da Arquitetura e especialmente do planejamento físico, 
variam bastante de continente para continente, de país para país, de região para região, 
segundo os estágios locais de desenvolvimento industrial, de nível de vida, de maneiras 
de viver, de concentração demográfica.[...]. Se esta diversidade não leva a pensar na 
existência de uma outra língua, é, pelo menos, suficientemente intensa para produzir, 
em inúmeras oportunidades, a ininteligibilidade. Assim sendo, os debates em torno 
dos temas desses conclaves adquirem para cada grupo profissional, conforme sua pro-
cedência geográfica, conotações diferentes e mesmo antagônicas179.

Em 1969, Wilheim e Guedes enviaram ao Conselho Superior uma carta in-
titulada “Subsídios à programação de 1968-69”, na qual, partindo da análise 
de suas vivências, apontavam a inércia e desgaste das últimas gestões do IAB, 
que, ainda que justificáveis pela falta de recurso, também decorria da ausência 
de metas. Ao apresentarem um longo programa, insistiam no embate por uma 
efetiva representatividade dos países subdesenvolvidos na UIA e propunham a 
organização de uma exposição, com “alto poder polêmico”, para o Congresso 
de Buenos Aires de 1969, intitulada “Arquitetos subdesenvolvidos: uni-vos”180.

Sem dúvida, não era uma disputa travada somente por brasileiros. Ainda que, 
em 1969, 77 países estivessem reunidos pela UIA (sendo 12 africanos, 22 americanos, 
27 europeus, 15 asiáticos e a Austrália), os limites de sua atuação como plataforma 
de diálogo ampla e com efetiva representação internacional eram evidentes. No 
caso da Comissão de Urbanismo, com exceção dos encontros de Istambul e Hava-
na, todas as reuniões realizadas até 1968 foram em solo europeu – uma distinção 
geográfica que acarretava expressiva redução da participação de países de fora do 
continente e no sério comprometimento de suas eventuais atuações.

179. ARQUITETURA. Congressos Internacionais e a Realidade Arquitetônica Brasileira. 
Arquitetura, n.33, p.2, mar.1965.

180. WILHEIM, Jorge; GUEDES, Joaquim. [Carta, Subsídios à programação de 1968-69] 19 
jan.1968, São Paulo [para] COSU-IAB, Rio de Janeiro. 7p. Arquivo IAB-DN.
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É interessante contrapor esses relatos de Wilheim e Guedes às comunicações 
da UIA a respeito de suas comissões de trabalho. Na contramão das reivindicações 
por equidade a partir da consideração de diferenças, e revelando uma perspecti-
va díspar quanto aos seus objetivos, o suíço Jean-Pierre Vouga, responsável por 
regular as atividades das comissões, avaliava, em 1964, o resultado das reuni-
ões como desordenado e pouco produtivo e relembrava alguns pressupostos: as 
comissões de trabalho deveriam ser grupos homogêneos de pessoas escolhidas 
por suas competências particulares em domínios bem delimitados de atividade. 
Além disso, suas tarefas consistiam no estudo de problemas de longa duração, 
o que implicava, do seu ponto de vista, na indispensável continuidade de visões 
e doutrinas. Assim, alertava que temas da atualidade e problemas particulares 
deveriam ser discutidos em outras esferas – como seminários, jornadas de estu-
do e colóquios181. Às comissões, portanto, cabia somente o que era “universal”.

3.8. Identidades e tensões no mundo arquitetônico: Paris, Praga e Buenos Aires

Após 1964, enquanto o Brasil mergulhava no autoritarismo financiado pelos 
interesses geopolíticos e econômicos norte-americanos, a Guerra Fria parece ter 
perdido centralidade na agenda  e na atmosfera da UIA e o foco da controvérsia 
alterou sua direção, incluindo novos temas, como sua estrutura interna e os 
desafios do meio ambiente. No entanto, a alternância Leste-Oeste prolongou-se 
nos três congressos seguintes, realizados em 1965, em Paris, em 1967, em Praga, 
e em 1969, em Buenos Aires182.

No mesmo ano, o relatório sobre a política internacional do IAB, elaborado 
pelo DINCAI, propunha dois eixos principais de atuação para a continuidade de 
uma política de aproximação com o MRE. De um lado, o aprimoramento dos 
acordos latino-americanos já firmados e o estabelecimento de novos contratos 
no mesmo sentido, não necessariamente restritos ao continente, de modo a im-
pulsionar o prestigio do Instituto e da produção brasileira no exterior. Por outro, 

181. UIA. Circulaire 120. Paris, 08 jun.1964. 3p. Arquivo IAB-DN.
182. GLENDINNING, Miles. Cold-War conciliation: international architectural congresses in 

the late 1950s and early 1960s. The Journal of Architecture, v.14, n.2, p.197–217, abr.2009. 
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3.8.1
8o Congresso da UIA. 
Monumento. Paris, 
1965.

o recrutamento de novas seções latino-americanas pela UIA, visando aumentar 
o bloco que, eventualmente, poderia vir a ser liderado pelo Brasil na entidade183. 

É interessante também apontar que, justamente neste momento, o IAB 
incluiu um foco inédito para sua política internacional, sem prejuízo das dire-
trizes anteriores: a África – tal como Maurício Roberto havia proposto no ano 
anterior184. Assim, o documento propunha uma aproximação imediata com 
os arquitetos do continente africano que, envoltos na mesma problemática do 
subdesenvolvimento e “tendo os mesmo anseios e sonhando, como nós, com a 
emancipação econômica”, poderiam considerar pertinente o diálogo em busca 
de um denominador comum para a solução dos problemas compartilhados. 
Com tal objetivo, uma série de atividades eram propostas, como o Encontro de 

183. DINCAI-IAB. Política Internacional do IAB. Rio de Janeiro, 06 mai.1964. 1p. Arquivo 
IAB-DN.

184. MELLO, Ícaro de Castro Mello (presidente IAB-DN). [Carta Sg.Of.423/63-65] 05 mai.1965, 
Rio de Janeiro [para] CUNHA, Vasco Tristão Leitão da (Ministro de Estado das 
Relações Exteriores), Brasília. 12p. Contendo o Programa de Atividades para 1965 do 
Instituto de Arquitetos do Brasil. Arquivo IAB-DN.
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3.8.2
Número especial da 

revista da UIA sobre o 
8o Congresso da UIA, 

realizado em Paris.

3.8.3
8o Congresso da UIA. 

Recepção dos congres-
sistas no Hotel de Ville. 

Paris, 1965.

3.8.4
8o Congresso da UIA. 

Abertura. Paris, 1965.
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Arquitetos Brasileiros e Africanos e uma exposição brasileira itinerante atrelada a 
viagens de professores e conferencistas que ofereceriam cursos intensivos. Como 
objetivo não explicitado nas negociações com as agremiações africanas, estava a 
ampliação de mercado para os profissionais brasileiros185.

De 05 a 09 de julho de 1965, Paris acolhia novamente um encontro mundial, 
reunindo aproximadamente três mil congressistas. Seguramente, se comparado 
à tensão prévia dos congressos anteriores, o encontro realizado em Paris trans-
correu ao largo das grandes controvérsias por ter se concentrado na formação do 
arquiteto. No entanto, nas falas de abertura, a atenção da União a três grandes 
insatisfações dava potência aos apelos por sua reestruturação.

Ao abrir os trabalhos, o presidente do congresso, Jean Demarret, decla-
rava ser o tema do evento um “apelo à juventude, às suas esperanças, às suas 
aspirações” e ao seu olhar audacioso para o futuro. Era uma busca evidente 
por diálogo com o movimento estudantil que, desde 1963, passava a se orga-
nizar internacionalmente na UIEA (União Internacional dos Estudantes de 
Arquitetura) –  apartado, portanto, da UIA, apesar de suas constantes suges-
tões de não fragmentação. Não podemos nos esquecer que, três anos depois, 
as convulsões de maio de 1968 romperiam com as instituições tradicionais e 
revolucionariam a formação universitária – especialmente na França, onde 
os cursos de arquitetura ainda permaneciam abrigados pelas tradicionais 
Escolas de Belas Artes –, comprometendo, inclusive, as atividades da UIA 
por um breve período186. No Brasil, o corpo discente era também um grupo 
cada vez mais organizado187.

185. MELLO, Ícaro de Castro Mello (presidente IAB-DN). [Carta Sg.Of.423/63-65] 05 mai.1965, 
Rio de Janeiro [para] CUNHA, Vasco Tristão Leitão da (Ministro de Estado das 
Relações Exteriores), Brasília. 12p. Contendo o Programa de Atividades para 1965 do 
Instituto de Arquitetos do Brasil. Arquivo IAB-DN.

186. DEMARRET, Jean. L’appel du president. Revue de l’UIA, número especial “Congrès de 
L’UIA”, p.3-4, 1965; VAGO, Pierre. Circulaire 88. Paris, 29 mai.1968. 3p. Arquivo IAB-SP.

187. DEDECCA, Paula Gorenstein; SODRÉ, João Clark de Abreu. Cultura e política nas 
publicações dos estudantes da FAU USP, 1950  1972. In: LIRA, José Tavares Correia 
de (Org.). História e Cultura Estudantil: revistas na USP. São Paulo: EDUSP, 2012. p. 
162–185; SODRÉ, João Clark de Abreu. Arquitetura e viagens de formação pelo Brasil 
(1938-1962). Dissertação de mestrado. São Paulo: Fauusp, 2010. 
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No discurso seguinte, o presidente da UIA, Robert Matthew, ao constatar 
que a entidade tornava-se, afinal, “efetivamente internacional”, reunindo 52 países 
em seu quadro de associados, destacava a necessidade de um grande trabalho 
em direção ao reforço da organização de arquitetos em todo o mundo, tanto do 
ponto de vista das competências técnicas como da integridade do exercício da 
profissão, em particular onde a necessidade de profissionais era urgente. Assim, 
ao menos nas intenções mais gerais da União, a pauta das condições de atuação 
em países subdesenvolvidos tornava-se assunto de primeiro plano188.

Por fim, o congresso tentou dar alento às tensões em torno da desigualdade 
de gênero (que vinham se tornando ruidosas ao menos desde 1963), destacando a 
inglesa radicada na argentina, Sonia Van Peborgh, como representante das “mulheres 
arquitetas” e dedicando um período de trabalho exclusivo ao tema de sua represen-
tatividade dentro da UIA189. Era uma resposta à criação da União Internacional de 
Mulheres Arquitetas (Union Internationale des Femmes Architectes, UIFA, 1963) dois 
anos antes, em consonância com a intensificação do ativismo feminista nos anos 
de 1960. Às vésperas do Congresso, Van Peborgh clamava às arquitetas mulheres:

O objetivo desta carta é pedir seu apoio e assistência demonstrando solidariedade à 
UIA. Isto foi feito para permitir que todos nós, em colaboração com esta organização, 
continuemos a luta pela igualdade no exercício de nossa profissão de mulher-arquiteta 
com nossos confrades, a fim de enobrecer e afirmar o prestígio de toda a profissão190.

Ao final, após uma tumultuada sessão, o comitê executivo se dizia “pronto para 
escutar o ponto de vista das mulheres dentro da profissão”. E concluía, publicando 
uma nota sobre o encontro na Revue de L’UIA:

188. MATTHEW, Robert. UIA: Projets d’avenir. Revue de L’UIA, número especial “Congrès 
de L’UIA”, p.67-74, 1965.

189. PEBORGH, Sonia Van Peborgh. Circular UIA-127. Paris, 26 nov.1963. 1p. Arquivo 
IAB-DN; Id., Circular UIA-236. Paris, 04 nov.1964. 2p. Arquivo IAB-DN; Id. Circu-
lar UIA-235. Paris, 04 nov.1964. 2p. Arquivo IAB-DN; Id., Circular UIA-350. Paris, 18 
mai.1965. 1p. Arquivo IAB-DN.

190. PEBORGH, Sonia Van. Circular UIA-236. Aux Architectes Femmes. Paris, 04 nov.1964. 
2p. Arquivo IAB-DN
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A discussão mostrou que há países no qual não existem mais discriminações da mulher 
arquiteta, mas que, não obstante, é raro ver uma dentre elas ocupando postos impor-
tantes, como, por exemplo, Presidente de Associações, ou outros. As colegas presentes 
consideraram desejável que um primeiro passo nesta direção seja tomado dentro dos 
quadros da UIA. [...] É evidente que será necessário rever os textos (ou os hábitos) que 
afastam as mulheres seja do acesso às Escolas de Arquitetura, seja de certas possibili-
dades do exercício profissional. As congressistas mulheres votaram unanimemente uma 
resolução na qual exprimem seu desejo de ver futuramente mulheres arquitetas fazendo 
parte do Comitê Executivo e ocupando lugares em maior quantidade nas Comissões 
de Trabalho e nos Comitês Nacionais da UIA191.

A UIFA, iniciativa da arquiteta franco-romena Solange d’Herbez de la Tour, tinha 
como pautas a troca de ideias e informações, a luta pela igualdade de direitos 
para as mulheres na profissão, e o debate acerca do envolvimento restrito das 
mulheres em áreas específicas da arquitetura e do urbanismo, historicamente 
associadas ao feminino, como o paisagismo, por exemplo. Em 1963, a institui-
ção havia realizado seu primeiro congresso em Paris, reunindo uma centena 
de arquitetas de 22 países europeus e diversas entidades oficiais participantes. 
Apesar do convite reiterado da organização, a UIA não enviara representantes192.

Nesses meados dos anos de 1960, mesmo que superadas em parte as oposições 
explícitas à inserção da mulher na profissão, ainda era forte a resistência aos seus 
esforços de integração, que se estendia, para além da oposição individual e das 
condutas frequentemente discriminatórias, às políticas educacionais, admissões 
escolares e associações profissionais. Apesar do razoável número de trajetórias pro-
fissionais femininas já naquele momento bem sucedidas, o estereótipo de desajuste 
das mulheres à profissão, relegadas ao projeto de interiores, sobretudo domésticos, 
permanecia e enraizava-se na disciplina. Em um cenário no qual as associações 
profissionais pareciam ser espécies de gentlemen’s clubs e de acordo com o ativismo 

191. UIA. Femmes Architectes. Revue de L’UIA, n.35, p.28, set.1965. (Tradução da autora).
192. PEBORGH, Sonia Van. Le premier congrès international des femmes architectes. Revue 

de L’UIA, n.23, p.14, 1963; SIMON, Mariann. Hungarian Women Architects in the 
UIFA. In: PEPCHINSKI, Mary; SIMON, Mariann (Org.). Ideological equals : women 
architects in socialist Europe 1945-1989. Londres, Nova York: Routledge, 2017. p.195. 
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popular da época, as profissionais formaram grupos independentes para promover a 
igualdade profissional, aumentar a conscientização sobre a discriminação enfrentada 
pelas mulheres no local de trabalho e promover o espírito de solidariedade, bem 
como fornecer orientação e apoio a seus membros no avanço de suas carreiras193.

Vale dizer que as diversas correspondências de Peborgh e La Tour foram 
recebidas pela diretoria do IAB e divulgadas no boletim da entidade. No entanto, 
não encontramos qualquer resposta brasileira, a não ser a moção da seção brasi-
leira, apresentada no Congresso de Praga, em 1967, que propunha à assembleia 
julgar “inoportuna” a existência fora da UIA de uma organização profissional 
internacional de arquitetos “discriminatória e restritiva” e pedia a mais completa 
integração das mulheres arquitetas nos trabalhos da entidade194. No mesmo ano, 
de modo a “encorajar uma participação mais ativa” das profissionais nos traba-
lhos da União, o Comitê Executivo decidia designar um determinado número 
mínimo de mulheres arquitetas para compor diferentes comissões de trabalho195.

Ainda que uma pesquisa detida sobre essa questão não tenha sido realizada 
até o momento, não me parece equivocado afirmar o lugar desigual das mulheres 
dentro das diversas instituições estudadas por esta pesquisa ‒ IAB, FPAA e UIA –, 
tanto nos seus eventos, como em suas gestões. Basta perceber o número reduzido 
de mulheres citadas ao longo dos capítulos desta tese, o quão pouco sabemos 
sobre suas trajetórias profissionais, ou listar as atividades paralelas previstas para 
“as senhoras” acompanhantes em todas essas ocasiões de encontro internacional.

Voltemos ao Congresso de 1965 em Paris. Alguns dias antes do início do encon-
tro, a Assembleia Geral elegeu Flávio Leo como um dos vice-presidentes da UIA, após 
uma intensa campanha realizada pelo IAB desde 1964. Era o cargo mais alto ocupado 
por um brasileiro até então. Logo em seguida, o arquiteto foi convidado a integrar o 
Comitê de Patrocínio do Congresso, ao lado do presidente De Gaulle, do ministro 
André Malraux e de outras autoridades, fato que foi amplamente noticiado pelo IAB196.

193. STRATIGAKOS, Despina. Where Are the Women Architects?. New Jersey: Princeton 
University Press, 2016. 

194. UIA. Circular 143 – X Assemblée de l’UIA. Paris, 12 ago.1967. 14p. Arquivo IAB-DN.
195. UIA. Circular 138 – Reunión du Comitè Exécutif. Paris, 31 jul.1967. 9p. Arquivo IAB-DN.
196. IAB-DN. Boletim Informativo n.3. Rio de Janeiro, 30 jun.1965. 3p. Arquivo IAB-DN
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O número de participantes brasileiros não é claro, mas correspondências 
trocadas a respeito da organização da viagem relatavam a inscrição de 60 arquitetos 
que fariam uma viagem triangular – via Washington, para participar do Congresso 
Pan-Americano que se realizaria imediatamente antes –, e 150 que iriam diretamente 
a Paris, possivelmente em um avião fretado com o Uruguai e o Chile197. Era, portanto, 
uma delegação quantitativamente similar a que participara do Congresso de Cuba.

Foram designados como representantes nas três comissões do congresso: 
Giancarlo Gasperini, Eduardo Kneese de Mello e Jorge Wilheim, na de Formação 
Geral; Wladimir Alves de Souza, Rachel Esther Prochnik e Roger Zmekhol, na de 
Formação Plástica; e Alberto Rubens Botti, Franz Heep, Elgson Ribeiro Gomes, 
Gustavo Ricardo Caron, Hoover Américo Sampaio, Jun Okamoto e Maurício 
Tuck Schneider, na de Formação Técnica. Wladimir Alves de Souza, Mauricio 
Schneider e Arnaldo Paoliello foram delegados na Assembleia Geral198. A tese 
brasileira, elaborada sob orientação de Giancarlo Gasperini, versava sobre o tema 
do congresso, estudando três instituições de ensino brasileiras (de São Paulo, 
Recife e Porto Alegre) não por exclusão voluntária das demais, mas por terem sido 
as únicas que enviaram a tempo os dados a serem incorporados no trabalho199. O 
mesmo se passou com a exposição brasileira, organizada pelo carioca Luis Paulo 
Conde e que foi eleita, dentre 74 países expositores, uma das três melhores200.

As resoluções do Congresso foram divulgadas por circular do IAB e não 
escaparam ao olhar crítico local, como o de Eduardo Corona, que, simbolizan-
do uma reprimenda recorrente do meio profissional local aos trabalhos desses 
congressos, declarava:

197. RIBEIRO, Paulo Antunes Ribeiro [Carta S.G.Of.401/63-65] 07 abr.1965, Rio de Janeiro 
[para] Agência Geotur. Arquivo IAB-DN. Nos três próximos congressos é possível 
que, quando apontado o tamanho das delegações, exista certa mistura entre os par-
ticipantes efetivos dos congressos e os viajantes interessados unicamente no turismo. 
Considerando-se as inúmeras dificuldades para o trânsito internacional naquele mo-
mento, o esforço de negociação e organização do IAB (reservas, vistos, fretamento) 
eram aproveitados por pessoas interessadas nas vantagens da excursão.

198. IAB-DN. Ata da 8a Reunião do COSU. Rio de Janeiro, 01 jun.1965. 11p. Arquivo IAB-DN.
199. IAB-DN. Considerações sobre a participação do IAB nos eventos anteriores e, particu-

larmente, nos cinco últimos congresso e assembleias gerais. 1971. 6p. Arquivo IAB-DN.
200. VII CONGRESSO Internacional da UIA. Arquitetura, n.36, p.35, jun.1965.
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É que temos o direito de estranhar certas conclusões a que chegaram milhares de 
congressistas, ou talvez o grupo europeu mais numeroso, que a nós parecem decidi-
damente óbvias, ou talvez, tão banais que não necessitam de congresso para serem 
adotadas ou recomendadas. É assim que aparecem entre as 21 recomendações, umas 
como essas: ‒ que todas as autoridades públicas tomem consciência da importância 
da Arquitetura e do Planejamento Urbano na vida de uma nação e mobilizem os 
recursos necessários à formação dos homens responsáveis por essas atividades; – que 
a opinião pública seja informada sobre os problemas da arquitetura e do planeja-
mento urbano e que a sua preparação nessa esfera se inicie desde a infância. Bonito, 
é verdade, mas não necessitamos de nos reunir 1000 arquitetos numa Comissão para 
chegarmos a essa conclusão201. 

Como vimos no primeiro capítulo, o fim do ciclo reformista, o conservadorismo 
e a repressão crescente no Brasil, acompanhados da prisão de arquitetos, marcou, 
no plano das relações internacionais do IAB, o término do breve período de forte 
apoio governamental às suas atividades internacionais e de boas relações com o 
Ministério das Relações Exteriores. Mais do que interromper o repasse das verbas 
por motivo de contenção orçamentária, o Governo Federal passava agora a julgar 
negativamente as relações estabelecidas com a UIA por seu potencial subversivo202.

A primeira resposta do IAB à acusação pelo regime autoritário de atividade 
subversiva de seus associados em razão de suas participações nas atividades da 
UIA, sobretudo no Congresso de Havana, foi reafirmar-se como entidade de 
representação profissional isenta de envolvimento em questões políticas, assim 
como a UIA e a FPAA, insistindo na necessidade da participação do Brasil nos 
momentos de encontro internacional203. No entanto, como já discutido, a grande 
disputa e a eleição da nova diretoria, em 1966, podem ser interpretadas como 
uma reação ao endurecimento da perseguição política e à necessidade de uma 
defesa de seus associados mais enfática pelo Instituto.

201. CORONA, Eduardo. U.I.A. Congresso Melancólico. Acrópole, n. 320, p.22, ago.1965.
202. Por exemplo, conforme relatado em: CARVALHO, Ivan Oest; ALVES, José Quintas; 

GUARANYS, Francisco Mauro [Carta] 11 jul.1969, São Paulo [para] PENTEADO, 
Fabio (Secretário Geral IAB-DN). 1p. Arquivo IAB-DN.

203. IAB-DN. II Reunião da Assembleia Nacional. Rio de Janeiro, 07 mai.1964. 35p. Arquivo IAB-DN.
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3.8.5
Seminário Oriente-Oci-
dente - Minnette de 
Silva (Sri Lanka), Edou-
ard Albert (França), 
Constantin Doxiadis 
(Grécia), Kunio Maeka-
wa (Japão), Pierre Vago 
(França).

Finalizado esse processo eleitoral, Flávio Leo da Silveira, em carta pessoal, 
relatou o ocorrido a Pierre Vago, colocando-o a par das disputas pela direção 
do IAB  e da postura pró-UIA da nova gestão, sob direção de Fábio Pentea-
do – que, ainda que filho de uma “importante e tradicional família” brasileira 
e considerado um homem “praticamente apolítico”, sempre adotou posições 
muito progressistas, era próximo a Artigas, acreditava no papel da UIA e nutria 
por Vago uma grande admiração204.

Por sugestão de Silveira, Vago dirigiu-se a Penteado, cumprimentando-o 
pessoalmente. Logo em seguida, a resposta oficial da nova diretoria declarava o 
desejo de estimular os laços de amizade e de desfazer possíveis mal-entendidos 
com a UIA, adotando, no entanto, um tom de pouca concessão ao enumerar 
alguns pontos de discórdia: a ausência de respostas sobre questionamentos fei-
tos em relação à organização do Congresso de Praga, a pouca maleabilidade em 
relação às dificuldades enfrentadas para a organização da participação brasileira 
e desacordos quanto às regras de pagamento da cotização anual205.

204. SILVEIRA, Flavio Leo Azeredo [Carta VP-UIA-20/65-71] Rio de Janeiro, 01 fev.1966 
[para] VAGO, Pierre, Paris. 3p. Arquivo IAB-DN.

205. IAB-DN. Boletim Informativo 11. Rio de Janeiro, 03 mar.1966. 18p. Arquivo IAB-DN; 
BARROSO, Sabino [Carta SG.Of.319/66-68] Rio de Janeiro, 27 abr.1967 [para] UIA - 
SEÇÃO TCHECA, Tchecoslováquia. Arquivo IAB-DN.
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Nesse mesmo ano de 1966, dois eventos da UIA ganharam destaque nas circula-
res do Instituto e na revista Arquitetura. O primeiro foi o Colóquio Ocidente-Oriente, 
realizado em Beirute a pedido da UNESCO, após uma bem sucedida reunião com teor 
similar realizada em 1963 em Atenas, que pretendia estudar as influências recíprocas 
na arquitetura e tinha como objetivo principal a criação de um centro de pesquisas 
sobre o Habitat e a evolução das estruturas urbanas. Sobre esse encontro de 1966, 
Arquitetura dava notícia, sem mencionar a presença de uma delegação brasileira:

Das apaixonadas discussões travadas durante o colóquio ficou claro que a divisão do 
mundo em duas partes, oriente e ocidente, não corresponde à realidade dada a imprecisão 
em que é colocada. Outras divisões, tais como países industrializados e não industriali-
zados, países desenvolvidos e países em via de desenvolvimento, um tanto mais precisas, 
não encerram, todavia, o problema. Tudo leva a crer a existência: de uma parte, de um 
mundo ocidental mais homogêneo e com numerosos pontos de contato; de outra parte, 
de inúmeros mundos do oriente que apresentam alguns pontos em comum em sua sen-
sibilidade, suas aspirações e aos quais falta a técnica, mas que, face ao ocidente ou a seu 
desenvolvimento, colocam problemas diferentes. Além disso, ficou evidenciada a presença 
de correntes de pensamento não concordantes: o desenvolvimento científico e tecnológico 
foi sublinhado por alguns, enquanto que outros centraram sua argumentação sobre a 
educação humanística e geral e na pesquisa social e política; outros colocaram o ideal na 
tendência para uma cidade universal e única; outros ainda, focalizaram as mudanças 
entre culturas mais particularizadas, preocupados com enriquecimento recíproco206.

O segundo colóquio, voltando-se para “O Habitat nos países em via de desen-
volvimento”, foi realizado em Bucarest pela Comissão de Habitat e contou com 
a presença de Joaquim Guedes. Meses antes, o arquiteto brasileiro já havia decla-
rado à diretoria do IAB grandes reticências ao encontro por julgar inoportuno 
seu uso por interesses comerciais secundários, não expressos claramente pelas 
altas autoridades da UIA. Uma intensa polêmica, liderada pelo IAB, havia se 
desenrolado, no ano anterior, sobre o plano urbano formulado por Constantin 
Doxiadis para a cidade do Rio de Janeiro. Agora, Guedes percebia interesses 
escusos da Comissão, que indicava justamente o desafeto brasileiro como um 
de seus especialistas nos problemas de habitação nos países subdesenvolvidos:

206. COLÓQUIO Ocidente-Oriente. Arquitetura, n. 58, p.36, abr.1967.
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Vê-se também, claramente, que esse encontro é uma promoção uma vez mais do trabalho 
desses especialistas no âmbito do mercado internacional de trabalho profissional, sobretu-
do em relação aos governos ou delegados oficiais dos países em vias de desenvolvimento, 
com todas as consequências e implicações que conhecemos. Na reunião de Paris, levantei, 
de leve, o sucedido quando da contratação do referido “especialista”, mostrando o absurdo 
da situação criada. [...] Creio que deveríamos expressar nosso repúdio pela promoção do 
Sr. C. D. por parte da UIA junto aos países ditos subdesenvolvidos, o que contraria os 
interesses dos arquitetos locais que, ao mesmo tempo em que perdem uma oportunidade 
de trabalho de grande interesse nacional, são desprestigiados, contraria os interesses do 
país, que paga caro por trabalhos que não coincidem com o seu pressuposto de desenvol-
vimento cultural ou que só podem ser superpostos à realidade e aproveitados pelo esforço 
e pela competência dos excelentes profissionais que existem nesses próprios países207.

Apesar do início do endurecimento do regime militar e das dificuldades de acesso 
ao subsídio estatal, o IAB conseguiu uma expressiva participação brasileira no 
9o Congresso, realizado em Praga em 1967, similar a dos eventos anteriores, com 
cerca de 200 participantes, incluindo diversos representantes de órgãos públicos, 
como o Fundo Estadual de Construções Escolares e o Conselho Estadual de 
Obras Publicas de São Paulo, e, pela primeira vez, congregando arquitetos de 
quase todos os Estados208.

A comissão para organização da delegação brasileira foi composta por 
Flávio Leo Azeredo da Silveira – que também fez parte do Comitê Diretor do 
Congresso –, Alfredo Paesani, Alberto Botti, Ary Penna Costa, Boris Steren-
tal, Fernando Pereira da Cunha, Luiz Carlos Antony, Paulo Antunes Ribeiro e 
Gregório Zolko209. Vilanova Artigas foi convidado para ser o vice-presidente 
do quarto grupo de trabalho, dedicado ao tema da produção e do meio de 
trabalho210. A tese brasileira, resultado do Congresso Brasileiro de Arquitetos, 

207. GUEDES, Joaquim [Carta] 07 out.1965, São Paulo [para] MELLO Ícaro de Castro 
(Presidente IAB-SP). 3p. Arquivo IAB-DN.

208. BARROSO, Sabino [Carta SG.Of.319/66-68] Rio de Janeiro, 27 abr.1967 [para] UIA - 
SEÇÃO TCHECA, Tchecoslováquia. Arquivo IAB-DN.

209. IAB-DN. Circular 09. Rio de Janeiro, 01 set.1966. 6p. Arquivo IAB-DN; Id., Boletim 
Informativo n. 9 e n. 10. Rio de Janeiro, 07 fev.1966. 18p. Arquivo IAB-DN.

210. VAGO, Pierre (Secretário Geral UIA) [Carta PV/MF/SF/2402] 08 nov.1966, Paris [para] 
PENTEADO, Fabio. Rio de Janeiro. 1p. Arquivo IAB-SP.
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3.8.6 e 3.8.7
9o Congresso da UIA. 

Praga, 1967.

realizado em Salvador no ano anterior e voltada ao mesmo tema do Congresso 
Mundial – A Arquitetura e o Ambiente Humano –, não pôde ser remetida a 
tempo por dificuldades financeiras211.

Se não temos muitas informações a respeito do Congresso, a tumultuada 
Assembleia Geral, realizada nos dias seguintes ao evento, de 30 de junho a 01 de 
julho, teve grande repercussão por simbolizar o alto grau de tensão que as disputas 
no interior da UIA haviam atingido. Ao longo de um debate longo e apaixona-
do, por vezes fora de controle, no qual Flávio Leo da Silveira responsabilizou-se 
por relatar a questão das modificações dos estatutos e do regulamento interno, 
diversos países, incluindo o Brasil, liderados pela seção escandinava, fizeram 
críticas severas às atividades da União, demonstrando sua impaciência por uma 
reforma efetiva e exigindo ações mais vigorosas do Comitê Executivo212. Era hora, 

211. SILVEIRA, Flavio Leo Azeredo [Carta] 15 set.1966, Rio de Janeiro [para] AIR FRAN-
CE. 9p. Arquivo IAB-DN; IAB-DN. Circular 11. Rio de Janeiro, 03 out.1966. 13p. 
Arquivo IAB-DN; Id., Circular DINCAI DOR-01/66-68. Rio de Janeiro, 01 dez.1966. 
14p. Arquivo IAB-SP;  Id., Considerações sobre a participação do IAB nos eventos 
anteriores e, particularmente, nos cinco últimos congresso e assembleias gerais. 1971. 
6p. Arquivo IAB-DN.

212. HALL, Kathleen. The 1969 Congress of the International Union of Architectes. RIBA 
Journal, 508-510, nov.1969.
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segundo seu ex-presidente, Robert Matthew, de um “exame de consciência” 213. 
Para Pierre Vago – que, insatisfeito com sua reeleição não unânime, declarou 
sua intenção de retirar-se do cargo após o próximo congresso –, tratava-se de 
uma “uma crise de crescimento” 214.

Sem consensos, acordou-se a necessária revisão dos procedimentos, ob-
jetivos e estrutura de organização da entidade, criando um comitê que deveria 
apresentar suas conclusões na assembleia seguinte. Assim, de julho de 1967 a 
outubro de 1969, a pauta central da UIA concentrou-se em sua reestruturação, 
incluindo uma evidente atenção à concessão de espaço em suas preocupações às 
questões colocadas pelos países subdesenvolvidos – uma providência vista por 
muitos associados do IAB como “extremamente desejável” 215.

Impulsionado pela facilidade de acesso, o IAB esperava um comparecimento 
brasileiro massivo no 10o Congresso Internacional, realizado pela primeira vez 
na América do Sul, em Buenos Aires, em 1969, e que reuniu 3000 congressis-
tas216. Fazendo uma análise retrospectiva, o IAB declarava aos seus associados a 
importância da participação no evento que, ao longo das últimas duas décadas, 
representava um fator de grande validade no aprimoramento técnico e cultural dos 
arquitetos brasileiros e era um dos motivos dos avanços da arquitetura nacional217.

Como vimos, buscando facilitar a participação dos arquitetos brasileiros, a rea-
lização do 8o Congresso Brasileiro de Arquitetos foi programada, por decisão do Con-
selho Superior do Instituto, para seis dias antes do início do evento mundial, em Porto 
Alegre, trazendo como tema “O arquiteto e os programas de interesse comunitário” 218. 
Convocando uma ampla participação, o então presidente do IAB, Eduardo Kneese 
de Mello, declarava a importância e a grande oportunidade do contato oferecido pela 

213. UIA. Circulaire 633. Projet de l’Ordre du Jour. Assemblée Generale de L’UIA. Paris, 30 
dez.1966. 2p. Arquivo IAB-DN.

214. UIA. Circulaire 143. X Assemblée de l’UIA. Prague, 30 juin-1er Juillet 1967. Paris, 12 
ago.1967. 14p. Arquivo IAB-DN.

215. WILHEIM, Jorge. [Carta] 23 abr.1968, São Paulo [para] MELLO Eduardo Kneese de. 
1p. Arquivo IAB-DN.

216. IAB-DN. Circular 4/68-70. 16 dez.1968. 2p. Arquivo IAB-DN.
217. IAB-SP. Circular 7/68-70. 13 mar.1969. 3p. Arquivo IAB-DN.
218. IAB-DN. Ata da Reunião da Diretoria do IAB. Brasília, 17 mar.1969. 4p. Arquivo IAB-DN.
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UIA, que se propunha a discutir a “Arquitetura como fator social” em um momento 
em que, no Brasil, tornava-se inadiável o enfrentamento do problema habitacional219.

Como subsídio à discussão do tema, o IAB-GB foi encarregado de elaborar 
a tese brasileira. Redigido pelos arquitetos Adina Mera, Ana Maria Sobral, Carlos 
Nelson Ferreira dos Santos (que já havia participado do Congresso de Havana), 
João Vicente Amaral Mello, Marcos Mayerhofer Rissin e Sylvia Wanderlei, o 
documento “Participação do arquiteto nos programas de habitação de interesse 
social” procurava apresentar uma abordagem que vinha merecendo “crédito de 
um numero crescente de técnicos de diversos setores e graus de responsabilidade 
no trato da questão habitacional em países de baixa renda”. Essa contribuição 
brasileira abordava questões teóricas sobre “habitação subnormal” e o “concei-
to de habitação de interesse social”, passando pelo diagnóstico da questão da 
moradia nos países em desenvolvimento, para colocar em comparação crítica, 
ao fi nal, as soluções ofi ciais e os êxitos, limites e possibilidades das soluções 
espontâneas, notadamente a favela220. Dentre várias de suas conclusões, uma 
questionava diretamente o pressuposto adotado pelo Congresso:

Contestamos que em países como o Brasil, a procura da solução do problema da moradia, 
ao passar do plano individual para a esfera da coletividade, possa permitir maior grau de 
satisfação individual e social, sem que haja uma profunda transformação na maneira de 
encarar a arquitetura e o urbanismo. Colocamos a questão que, na realidade cultural e 
socioeconômica, a arquitetura seja capaz de ser um fator de promoção social quando ao 
tratar o problema da moradia incentiva as soluções de responsabilidade da coletividade 
e tolhe a possibilidade da procura da solução individual. No Brasil, os programas ditos 
de habitação de interesse social voltados para determinados grupos e para um só tipo de 
habitação (favela) deverão ser revistos. Contando ou não com a colaboração do arquiteto, 
estes programas não tem conseguido, em geral, respeitar na especialidade de suas caracte-
rísticas econômicas, culturais, fi siológicas e físicas, o indivíduo que pretendem atender221.

219. MELLO, Eduardo Kneese de. Dois Congressos de Arquitetos. Acrópole, n. 31, p. 32, ago. 1969.
220. IAB-DN. Participação do arquiteto nos programas de habitação de interesse social. 

Rio de Janeiro, abr.1969. Arquivo IAB-DN. Publicado também em: Contribuição ao 
X Congresso Internacional da UIA. In: SERRAN, João Ricardo. O IAB e a política 
habitacional. p.113-134. São Paulo: Schema, 1976.

221. Contribuição ao X Congresso Internacional da UIA. In: SERRAN, João Ricardo. O IAB 
e a política habitacional. p.113-134. São Paulo: Schema, 1976. p.134. 
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A incorporação desse jovem grupo de profissionais parece ser uma virada 
na abordagem da questão habitacional pelo IAB, que já se mostrava há algum 
tempo a par do debate, como podemos notar em reportagens da revista Ar-
quitetura sobre a atuação do Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
(IBAM) e seus cursos de especialização (CEMUAM), coordenados justamente 
por Adina Mera, arquiteta argentina formada urbanista pela UFRJ. Na mesma 
edição de agosto de 1968 em que publicava “Favela é sinônimo de progresso”, 
sobre as opiniões do antropólogo Anthony Leeds que estava de passagem pelo 
Rio de Janeiro, divulgava a “Mensagem do CEMUAM”, expondo o método de 
projeto proposto pela instituição.

Como vimos no capítulo anterior, esses anos abrigaram uma forte crítica 
às perspectivas clássicas de desenvolvimento, que aliavam de modo direto in-
dustrialização, urbanização e modernização. Ganhava força, assim, no debate 
do planejamento e da habitação os discursos sobre os limites da universalidade, 
da aposta na tecnologia e do processo tecnocrata, alheio à participação popu-
lar e à representatividade democrática. Desde meados dos anos de 1960, mas 
ganhando força com a morte da perspectiva reformista progressista após 1964, 
muitos arquitetos militantes seriam levados a problematizar aspectos produtivos 
inerentes à prática liberal do projeto ‒ uma questão que se tornaria um divisor 
de águas nas formas de engajamento profissional do período.

Uma forte contestação que tem como um de seus maiores exemplos a ex-
periência pioneira de urbanização da favela de Brás de Pina, no Rio de Janeiro, 
proposta pelo grupo Quadra, composto justamente por dois dos autores do re-
latório brasileiro ao 10o Congresso, Carlos Nelson Ferreira dos Santos e Sylvia 
Wanderley, ao lado de Rogerio Aroeira Neves. A intervenção desafiava a hege-
monia do desenho e aproximava-se de uma perspectiva antropológica, trazendo 
questões como a participação comunitária, a preservação dos investimentos 
feitos pelos moradores, sua incorporação como participante ativo do processo 
de projeto e construção e a proposição de soluções adequadas ao nível de renda, 
sendo importante notar a relevância para essa geração das experiências de John 
Turner, já mencionado no capitulo anterior, que esteve no Rio em 1968.

Se o Congresso parece ter transcorrido sem maiores conflitos, o III Encontro 
Internacional de Estudantes, organizado pela UIA e previsto para ser realizado 
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como um de seus eventos, foi um importante momento de contestação estudantil 
à repressão do regime militar instalado na Argentina desde 1966. Estimulados 
pelo programa do Encontro, mas contrários às restrições de participação (com 
inscrições limitadas, pagas e indicadas pelas instituições de ensino), um grupo 
organizado de estudantes de arquitetura invadiu a sessão de abertura. Com isso, 
tomou a direção da sessão, exigiu ingresso livre e a retirada das forças policiais, 
dissipou os participantes e organizou, nos dias seguintes, um evento dissidente. 
Dele, participaram mais de 2.000 estudantes, entre argentinos e estrangeiros, e 
arquitetos como Dennis Crompton (Archigram), Ricardo Bofill, Joseph Bakema, 
Aldo Van Eyck, Yona Friedman, Joaquim Guedes e Roberto Segre222.

Realizada logo após o Congresso, em Bariloche, a Assembleia Geral foi um 
ponto de inflexão importante na trajetória da UIA. Em resposta às severas críticas 
enunciadas em 1967, a instituição reformulou sua estrutura e seus objetivos a partir 
do relatório de reorganização proposto por Robert Matthew. Nele, apresentava 
uma adequação dos objetivos da UIA capaz de cobrir lacunas do documento 
original, principalmente no que concernia à constante mutação da profissão do 
arquiteto e de sua formação, e as necessidades da profissão nos países em via de 
desenvolvimento223. Reconhecendo a importância das questões colocadas pelo 
grande número de novos países membros (um quadro provavelmente impulsiona-
do pela independência de países africanos e asiáticos), declarava imprescindível o 
agrupamento regional e a execução de atividades setoriais, assim como a procura 
por meios de ajuda aos diversos pontos dessa “rede solta e esburacada” 224.

Os relatos finais nos dão o tom dos apelos por mudança. Eugene Beaudoin, 
presidente que terminava seu mandato em 1969, ressaltava que, por um lado, a 
explosão demográfica tornava urgente a procura de um equilíbrio novo entre 

222. CARRANZA, Martín. La arquitectura rebelde. El movimiento estudiantil en el X 
Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos. Buenos Aires, 1969. 
Conflicto Social, n. 5, p. 124–145, 2011. Ver também: Id. Arquitectura, movimiento 
estudiantil y los espacios de la FAU-UNLP (1966-1973). In: III Jornadas de Estudio y 
Reflexión sobre el Movimiento Estudantil Argentino y Latinoamericano. 2010.

223. MATTHEW, Robert. Rapport a l’Assemblée Generale de l’UIA sur la reorganisation de 
l’Union – Bariloche, octobre 1969. AS/C.61/5. Jul.1969. 16p. Arquivo IAB-DN.

224. MATTHEW, Robert. La Réorganisation de l’UIA. Revue de L’UIA, n.58/59/60, p.12–13, dez.1969.



431

3.8.14
Congresso Estudantil 
dissidente ao 10o Con-
gresso da UIA. Buenos 
Aires, 1969.

modos de vida, reservas naturais e industriais, progresso científico e técnico em 
todo o mundo e, por outro lado, o novo porte da UIA exigia o reordenamento de 
sua administração225. Pierre Vago, que se despedia do posto de secretário-geral 
e, por uma diferença de dois votos, perdia a eleição para a presidência da União, 
declarava que, afinal, a entidade atingia a sua “maioridade” 226.Com a promessa de 
uma larga reestruturação de seus estatutos e regulamentações internas, o mexica-
no Ramon Corona Martin, agora presidente, apelava para a necessidade de uma 
nova harmonia entre o exercício da profissão, as exigências e as complexidades da 
demanda crescente. Para ele, as atividades da União não deveriam mais se limitar 
a determinados países ou continentes, devendo incluir em suas preocupações os 
problemas dos mais diversos pontos do mundo227. O francês Henry Eddé, novo 
secretário-geral, interpretava sua eleição como um desejo da entidade de se abrir 
internacionalmente e uma formalização da necessidade de engajamento da UIA 
na ajuda aos arquitetos em países de baixa renda228.

225. BEAUDOIN, Eugene. Activités de l’UIA. Revue de L’UIA, n.58/59/60, p.6, dez.1969.
226. VAGO, Pierre. Évolution de l’UIA. Revue de L’UIA, n.58/59/60, p.7–8, dez.1969.
227. MARTIN, Ramon Corona. Nouvelles perspectives. Revue de L’UIA, n.58/59/60, p.9–10, dez.1969.
228. EDDÉ, Henry. Declaration. Revue de L’UIA, n.58/59/60, p.11, dez.1969.
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Por fim, o indiano J. R. Bhalla, eleito vice-presidente da entidade, anunciava 
seu estranhamento com a posição da UIA que, “frente a um mundo com tantas 
faltas – comida, necessidades básicas, abrigo –, concentrava-se em problemas 
muito menores para a humanidade”. Era hora de a instituição priorizar sua atu-
ação para os países em desenvolvimento, redirecionar seu olhar aos problemas 
urgentes e estimular o livre trânsito de conhecimento, associando mundialmente 
a profissão à provisão de ambientes construídos melhores para a comunidade, 
por meio da cooperação e do serviço desinteressado229.

Com o intuito de facilitar o enquadramento da UIA ao novo estatuto, os 
eleitos até 1971 se demitiram coletivamente e, assim, o Brasil encerrou seu man-
dato na vice-presidência da entidade. Na mesma assembleia, Fábio Penteado foi 
eleito como membro mais votado para o Comitê Executivo (agora transformado 
em Conselho), tendo Pasqualino Magnavita como suplente230. Sem conseguir 
eleger-se presidente, apesar da intensa campanha do Comitê Executivo, Vago 
encerrou definitivamente suas funções, abrindo uma discussão acerca da rota-
tividade geográfica da sede da secretaria231.

A participação do Brasil nas atividades da UIA após 1969 resta ser investi-
gada. Como vimos no primeiro capítulo, o IAB passaria a responder demandas 
internas cada vez mais ruidosas, enunciadas, sobretudo, pela nova geração de 
associados e pela democratização da indicação de seus representantes na União. 
Em 1970, Fabio Penteado, ao relatar a situação, assumia a falha no entrelaçamento 
entre essa atuação e o restante do meio profissional brasileiro. Neste sentido, 
em concordância com as decisões do Congresso de 1969, anunciava a completa 
renovação no quadro de representantes brasileiros. Ao reexaminar a validade 
de tal interlocução internacional, afirmava que as perspectivas de renovação da 
UIA motivavam a intensificação do envolvimento brasileiro. A seu ver, era ain-
da um meio de contato de excelência para o diálogo internacional, com grande 

229. BHALLA, J.R. L’UIA et les pays envoie de développement. Revue de L’UIA, n.58/59/60, 
p.18–19, dez.1969.

230. IAB-DN. Considerações sobre a participação do IAB nos eventos anteriores e, particu-
larmente, nos cinco últimos congresso e assembleias gerais. 1971. 6p. Arquivo IAB-DN.

231. VAGO, Pierre. Message d’adieu du secrétaire général, nd/116. Paris, 03 nov.1969. 5p. 
Arquivo IAB-SP.
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3.8.15
Fabio Penteado (tercei-
ro de frente da direita 
para a esquerda)na 
reunião do Conselho 
Executivo da UIA, 
1970.

potencial para o melhoramento cultural do meio profissional brasileiro e para 
o desenvolvimento do país232.

Por fim, nos parece importante levantar alguns pontos que não tivemos a 
oportunidade de percorrer ao longo do capítulo. A importância para o debate 
arquitetônico dos concursos promovidos pela UIA, discutida, em parte, pela 
tese de Aymone Nicolas, foi, sem dúvida, central ao longo do período. Ao todo, 
foram realizados 142 concursos pela UIA entre 1949 e 1970, com programas 
tão diversos como o Monumento de Auschwitz e Dachau (1957-1958), o Plano 
de Túnis (1961), as Ideias para Berlim Capital (1958), as mais de 400 unidades 
habitacionais propostas pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) 

232. IAB-DN. Respuestas de la Sección Brasileña al cuestionario formulado en diciembre de 
1969 por la Unión International de Arquitectos. Abr. 1970. 7p. Arquivo IAB-SP.
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3.8.17
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3.8.18
Projeto vencedor, de 
Jean Tschumi, para o 
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para mais de 400 unidades habitacionais (1959-1965) ou a Sede da OMS em 
Genebra (1959), por exemplo233.

No entanto, a participação brasileira resta a ser estudada, pois, ainda que mui-
tas vezes a demora para a troca de informações tenha comprometido os arquitetos 
nacionais na disputa, os concursos internacionais de projetos promovidos pela UIA 
foram certamente um dos pontos de maior interesse do meio profissional brasileiro, 
sendo anunciados e publicados nas revistas especializadas locais. Há que se notar 
também a aproximação, não por coincidência, entre os termos da regulamentação 
para realização de concursos públicos de arquitetura internacional e nacional.

As exposições que acompanhavam os congressos mundiais também são 
um bom objeto de investigação enquanto espaço privilegiado de interlocução 
em torno de procedimentos projetuais, ainda que não tenham sido os únicos, 

233. NICOLAS, Aymone. L’apogée des concours internationaux d’architecture l’action de 
l’UIA, 1948-1975. Paris: Picard, 2007. O trabalho inclui a listagem completa dos con-
cursos realizados até 1995.
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como parte da historiografia aponta234. De fato, como tentamos mostrar ao longo 
do capítulo, o debate das ideias concernentes à arquitetura e ao urbanismo, para 
além da questão do exercício profissional estrito senso, deu-se em inúmeros mo-
mentos de interlocução: congressos, reuniões das comissões de trabalho, visitas 
de campo, publicações oficiais, seminários, colóquios e contatos informais. Seus 
registros são fontes ricas para diversas discussões voltadas à prática, sobretudo 
em seus andamentos geracionais, coletivos e em escala internacional.

Vale apontar que, ainda que determinados diálogos bilaterais com asso-
ciações profissionais fora da América Latina tenham existido desde princípios 
de 1940, eles se intensificam ao longo dos anos de 1960, aparentemente impul-
sionados pela construção de relações com o auxílio da UIA. Assim, à maneira 
dos convênios com os países latino-americanos tratados no segundo capítulo, 
novos acordos de cooperação cultural foram costurados, com Portugal, por 
exemplo, bem como trocas mais pontuais com países como Inglaterra, Austrália, 
Vietnam, Nigéria, URSS, Bélgica, Japão, Hong Kong, Mongólia, Tchecoslováquia 
e Finlândia, partindo do envio de materiais para exposição, da publicação em 
revistas especializadas, da troca de documentação de referência, entre outros.

É importante mencionar que, ao longo do mesmo período recortado por esta 
pesquisa, o IAB se relacionou, de modo menos intenso, mas ainda assim relevante, 
com outras duas instituições: a Federação Internacional de Habitação e Planejamento 
Urbano (IFHTP) e o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS). 
No caso da IFHTP, as interlocuções parecem ter se concentrado nas figuras de 
Walter Kneese e Carlos Lodi, e perdem vigor entre 1964-1965, após a fundação da 
Federação Brasileira de Urbanismo, que se torna seu órgão oficial no Brasil. 

A representação brasileira no ICOMOS se entrelaça ao IAB por solicitação do 
Ministério de Relações Exteriores. Em meio ao conturbado golpe de 1964, e diante da 
impossibilidade do SPHAN enviar um representante próprio ao Segundo Congresso 
Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, Rodrigo Melo 
Franco de Andrade acatou a sugestão do IAB de que alguns de seus membros, que 
já se encontravam na Europa por conta de representações na UIA, apresentassem no 

234. NICOLAS, Aymone. L’apogée des concours internationaux d’architecture l’action de 
l’UIA, 1948-1975. Paris: Picard, 2007. 
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evento o trabalho desenvolvido pelo Serviço. Assim, participaram da fundação do 
ICOMOS, em Veneza, em maio de 1964, Ícaro de Castro Mello, Flávio Leo Azeredo 
da Silveira, Giancarlo Gasperini e Wladimir Alves de Souza, que se tornou mem-
bro do Comitê de Organização e participou do próximo encontro em Varsóvia e 
Cracóvia, em 1966235. A fundação do ICOMOS é central para compreendermos os 
rumos tomados pela questão da preservação no Brasil no final da década de 1960 
e nos anos 1970 e, nesse sentido, é de se ressaltar a importância de que a delegação 
brasileira do IAB em Veneza tenha percebido a relevância do episódio, no qual se 
encontrava de certa maneira por acaso, inserindo o Brasil no debate internacional 
mais amplo, e abrindo as portas para a inserção do país na UNESCO236.  

Desde a fundação da UIA, em 1948, muito havia mudado. Naquele ano, 
notava-se uma mudança substancial no paradigma da profissão, na qual o termo 
“corporativo” constituiu-se em uma questão do discurso arquitetônico, reme-
tendo ao mesmo tempo a um modo específico de produção, à mentalidade de 
seus produtores e às qualidades percebidas do trabalho produzido. Por meio 
dessa nova esfera de competência da organização arquitetônica, arquitetos e 
historiadores especulavam sobre as implicações da prática baseada em equipes 
e as implicações do escritório de grande escala para as condições dos negócios 
arquitetônicos, para a profissão e para o campo de produção cultural237.

235. IAB-DN. Ata da Sétima reunião do Conselho Superior. Rio de Janeiro, 26 jan.1965. 14p. 
Arquivo IAB-DN; MELLO, Ícaro de Castro. Relatório da Diretoria do IAB na Gestão 
de 09 ago. 1963 a 26 jan. 1966. 1966. 9p. Arquivo IAB-DN.

236. Tal como apontado por Cerávolo, a salvaguarda do ambiente contruído e os modos de 
preservá-lo e nele intervir passou por importantes alterações entre o final dos anos de 1950 
e inícios dos anos de 1960. As novas posturas de intervenção sobre os bens patrimoniais, 
pautadas pelos novos princípios do “restauro crítico” no país e muito relacionada com a 
Carta de Veneza, fazem parte desse processo de transformação, que envolveu profissionais 
do SPHAN, mas também de outras entidades como o IAB ou a EMBRATUR (criada em 
1966 e que teve Wladimir Alves de Souza como diretor). CERÁVOLO, Ana Lúcia. Inter-
pretações do Patrimônio: arquitetura e urbanismo moderno na constituição de uma cultura 
de intervenção no Brasil, anos 1930-60. Tese de Doutorado. São Carlos: EESC-USP, 2010.

237. HITCHCOCK, Henri-Russel. The architecture of bureaucracy and the architecture of 
genius. The Architectural Review, jan.1947; KUBO, Michael. The concept of the ar-
chitectural corporation. In: GILABERT, Eva Franch i et al. (Org.). OfficeUS Agenda. 
Kosel: Lars Muller, 2014. p. 37–46. 
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No decorrer do pós-guerra, se a colaboração virou um lema para uma 
geração formada na crença de que o anonimato e o trabalho em equipe em 
escala mais ampla de ação eram as chaves para uma produção arquitetônica 
progressista, ao mesmo tempo se construiu um abismo entre a pequena prática 
e as grandes firmas de projeto. Com interesses comerciais e afastadas da propo-
sição liberal, as economias de produção representadas por escritórios (cada vez 
mais internacionalizados) baseados em equipes tornaram-se a norma dentro das 
práticas arquitetônicas a partir dos anos de 1970, em diversas partes do mundo, 
notadamente nos Estados Unidos. Resta a discutir as implicações dessa nova 
condição profissional na UIA.

Por outro lado, e talvez em contrapartida, um novo olhar estrangeiro passava 
a se interessar pela produção arquitetônica na América Latina, fruto agora de novos 
anseios. Em 1969, mesmo ano em que Francisco Bullrich, arquiteto e historiador 
argentino, publicou a primeira narrativa escrita regionalmente sobre essa produ-
ção – Nuevos caminos de la arquitectura latinoamericana –, preparou também 
uma versão para o 10o Congresso da UIA intitulada Arquitectura Latinoamericana 
(1930/1970) 238. Nesses escritos, Bullrich colocava em suspeição a adjetivação latino-
-americana e criticava a homogeneização historiográfica dessa produção. Ainda que 
não negasse a existência de semelhanças, tratava-se de não ignorar peculiaridades 
e não assumir o traço regionalista como constante histórica, e, sim, resultado de 
um processo em aberto, individual, específico e fruto de criação genuína239.

A aproximação geográfica da nova geração de arquitetos da América Latina 
se dava, segundo ele, não por razões de linguagem, e sim pelo modo de enfren-
tamento das novas problemáticas. De um lado, os desencontros entre as utopias 
urbanísticas modernas e a realidade validavam a consideração da vida urbana 
existente, a aceitação da resolução a longo prazo e do planejamento urbano como 
obra em progresso. De outro, se a obra moderna já não era mais incontestável, 

238. BULLRICH, Francisco; CISNEROS, J.M.J. de. Nuevos caminos de la arquitectura lati-
noamericana. Madrid: Editorial Blume, 1969; BULLRICH, Francisco. Arquitectura 
latinoamericana: 1930-1970. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1969.

239. SCHMIDT, Claudia. Francisco Bullrich: nuevas preguntas sobre la arquitectura contem-
poránea en América Latina. Apresentação oral no Simpósio Arquitetura e Escrita, 
Fauusp, 20 e 21 Jun.2018.
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colocava-se em pauta a continuidade com a cidade existente, a conservação da 
rua como experiência, a valorização da identidade urbana e da complexidade. 

A postura desta nova geração – na qual Bullrich incluía, por exemplo, 
Joaquim Guedes – era de repulsa aos modelos estabelecidos e de convicção da 
pouca utilidade dos referenciais postos pelas “sociedades opulentas”. Propondo 
um novo enfoque, baseavam-se no “realismo cru”,  plenamente confiante na 
participação, no popular e na troca. Por outro lado, era um posicionamento 
projetual que não mais subordinava a parte ao todo, aceitava o caráter acidental 
e o confuso, colocando em evidência o conflito. Exceção e circunstância eram 
as palavras de ordem que o historiador cunhava à nova produção, sem deixar, 
no entanto, de afirmá-la como parte da arquitetura mundial. 

Talvez não por acaso, nos anos subsequentes, a revolução, o antiamericanismo 
e o informal tornaram-se a nova contribuição da América Latina para os centros 
culturais e acadêmicos nos Estados Unidos e na Europa, alimentando as neces-
sidades do pop e da contracultura que descobriam, agora, os produtos da rápida 
urbanização que até então haviam permanecido fora das imagens canônicas do 
modernismo latino-americano 240. Dentro da UIA, frente a explosão do campo 
disciplinar e dos modos de atuação do arquiteto, a atuação dos países latino-ame-
ricanos e dos dois congressos sediados na região parecem ter sido centrais para 
desencadear mudanças estruturais de gestão na entidade e, sobretudo, para incor-
porar essa nova agenda, na qual também embarcaram europeus e estadunidenses.

É reveladora a opinião tecida por Jean-Louis Cohen acerca da UIA. Em seu 
livro dedicado à análise da história mundial da arquitetura do século XX, a única 
menção à União se atém a apresentá-la como promotora de alguns concursos e, 
sobretudo, como justificativa para as viagens de “burocratas da profissão” a suas 
diversas reuniões241. Trata-se de uma opinião amplamente compartilhada que 
talvez tenha suas raízes na atuação da entidade após 1970, talvez se justifique se 
olhada a partir de seus membros europeus (o que não me parece correto), mas que, 

240. DEL REAL, Patricio. Building a Continent: The Idea of Latin American Architecture in 
The Early Postwar. Tese de doutorado. Nova York: Columbia University, 2012.

241. COHEN, Jean-Louis. O Futuro da arquitetura desde 1989: uma história mundial. Co-
sacNaify: São Paulo, 2013.
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provavelmente, se explica pelo desconhecimento quase completo acerca de sua 
história. As considerações tecidas ao longo do capítulo mostram uma instituição 
muito mais disputada e muito mais próxima dos diversos meios profissionais ao 
redor do mundo. Desconsiderá-la historicamente como espaço relevante de diálogo,  
difusão e embate sobre os assuntos da profissão é reduzir a amplitude do campo 
profissional, nacional e internacional, reafirmando uma narrativa canônica quanto 
à centralidade de outras instâncias, sobretudo do CIAM, que, como vimos, não se 
sustenta no caso brasileiro analisado sob a ótica do IAB.



CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Nos momentos finais de conclusão da tese, ao reler os três capítulos encerrados, 
ínumeras questões me ocorrem. Agora com um pouco mais de distanciamento, 
visto que não estou mais imersa na escrita, me deparo com uma narrativa acerca 
dos primeiros 50 anos de história do Instituto de Arquitetos do Brasil, inédita e 
construída quase exclusivamente a partir de seu acervo documental. Ao meu ver, 
estas são as duas grandes contribuições desse estudo, tendo em vista o ponto no 
qual se encontra a atividade de pesquisa acadêmica acerca da história da arqui-
tetura e do urbanismo no Brasil: concluir pelo papel relevante desempenhado 
pelo IAB e revelar a importância de seu arquivo como nova frente de pesquisa 
documental, permitindo leituras diferentes e mais complexas da vida profissio-
nal e da cultura arquitetônica brasileira. Pode parecer que são afirmações um 
tanto óbvias, e até já assumidas pelo senso comum profissional, mas, justamente, 
superar estes consensos um tanto etéreos aponta outros caminhos para o enten-
dimento da profissão, sobre os quais a historiografia ainda não sabe bem como 
transitar: sua dinâmica institucional e corporativa, seus movimentos coletivos  
intra e extra disciplinares, suas relações com o Estado ou com o mercado, seu 
lugar no meio social e seu diálogo com o campo político, por exemplo.

Por outro lado, com a distância que agora tomo em relação à pesquisa, me  
deparo com a possibilidade de que os leitores se ressintam da necessidade de 
aprofundamento ou de mais assertividade na análise dos eventos. Trata-se de 
um sentimento do qual compartilho, mas entendo que ele só emerge frente ao  
quadro interpretativo finalmente montado por essa pesquisa. Ainda que tenha 
sido possível retornar ao texto e elaborar melhor certas questões, na medida em 
que as contingências para o desenvolvimento da tese se impunham, priorizei 
a formulação de uma narrativa de escopo mais largo, temporal e geográfico, 
tendo em vista aquelas que julguei serem as principais contribuições dessa 
investigação, em detrimento do avanço da análise em frentes mais específicas. 
Nesse sentido, como tentei apontar ao longo do texto, é preciso reafirmar que 
assumo esta tese como um dos passos iniciais de uma frente de pesquisa, sem 
perder de vista a atividade acadêmica como processo, individual e coletivo, 
e esperando que, a partir desta trama que propus, outros possam mergulhar 
em seus eventos, avançar em pontos não abordados, questioná-la e inverter 
a ordem dos fatores.
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A abrangência nacional, apoiada por uma estrutura administrativa rami-
ficada e autônoma, foi um traço singular do Instituto. Nenhuma outra instituição 
arquitetônica teve tamanho porte e alcance federativo no período. Outras, muito 
mais estudadas pela historiografia brasileira, como escolas, museus e repartições 
públicas, por exemplo, estabeleciam suas interlocuções prioritariamente em esfera 
local ou regional, exceção feita ao SPHAN e ao CREA, que, contudo, possuíam 
objetivos bem específicos e congregavam em seu interior outros campos profis-
sionais e disciplinares. Considerando o vínculo voluntário, a rede construída 
pelo IAB foi única. Era uma estrutura nacional de discussão profissional, ra-
zoavelmente organizada, que – através dos congressos brasileiros, seminários e 
eventos internacionais sediados localmente, boletins e publicações, promoção 
de concursos, exposições itinerantes – conformou uma rede institucional de 
circulação de arquitetos e de suas ideias por grande parte do território nacional. 

O primeiro capítulo procurou percorrer a trajetória de afirmação do IAB 
como nó central de uma rede nacional de profissionais associados voluntaria-
mente e como, na medida em que se reconheciam como grupo, disputaram seu 
campo de conhecimento e suas esferas de ação, pensaram e repensaram sua 
função na sociedade e na cultura brasileira. Nesse sentido, foi central perceber 
que  o Instituto encampou uma agenda muito mais ampla do que o mero embate 
pela representação e defesa de um escopo de atuação profissional estrito senso 
(que sem dúvida orientou boa parte de suas pautas ao longo do período estudado). 
Mesmo que a luta pela delimitação das fronteiras de atuação dos diplomados e, 
posteriormente, a insatisfação com a coincidência legal entre as atribuições do 
arquiteto e do engenheiro tenham sido centrais para impulsionar a aproximação 
ao IAB, ao lado de iniciativas ininterruptas de promoção da sociabilidade e do 
estabelecimento de regras básicas para o exercício profissional, o Instituto nunca 
se absteve de discutir a cultura arquitetônica e urbanística e suas contribuições 
para a transformação urbana positiva, bem como de seu ambiente construído.

Se, inicialmente, tratava-se de uma empreitada que reunia poucos arquitetos 
pela vontade compartilhada de elaborar e afirmar uma definição comum de sua 
prática, já nos anos de 1930, este grupo fundador – relativamente homogêneo, 
composto por profissionais experientes, legitimados e que mantinham em grande 
medida suas filiações acadêmicas – anunciou seu esgotamento. Assim, ao mesmo 
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tempo em que renovou gradualmente seu quadro de associados e diversificou 
seu núcleo diretor, em relação direta com o alargamento do campo, o Instituto 
se abriu ao cotejo de concepções em desacordo.

Com a troca expressiva de sua guarda na década de 1940, agora tomada 
pelos que se interessavam pela renovação da técnica e da expressão arquitetô-
nica pautada pelo programa modernista, o Instituto se envolveu, por um lado, 
com o embate pela difusão desse ideário por todo o território e, por outro, com 
as perspectivas de redemocratização do país e da contribuição progressista da 
profissão para os projetos de desenvolvimento e transformação social. Mais 
do que isso, nesse momento, é possível perceber que as eleições programáticas 
para a prática e os embates pela redefinição profissional do arquiteto foram 
movimentos associados e que podem ser lidos como estratégias de uma parcela 
de profissionais na disputa por distinção no campo da produção arquitetônica 
que então se redefinia, em relação a suas matrizes acadêmicas ou politécnicas.

Nos anos de 1950, a agenda do Instituto passou a abrigar negociações ao redor 
de novas divergências profissionais – sobretudo quanto à função social do arquiteto 
e sua participação no problema da organização nacional. Na primeira metade da 
década seguinte, já sob direção paulista e uma estrutura federativa mais organizada, 
amparado por uma coesão profissional renovada e agora institucionalizada, o IAB 
se envolveu de maneira ímpar com as políticas públicas e com o enfrentamento da 
necessidade de melhores condições de vida nas cidades, em esfera nacional.

Ainda que diversos conflitos internos ao campo da disciplina permane-
cessem, o arquiteto passava a disputar o próprio meio social, ocupando outros 
espaços de discussão, lançando novas reflexões, muitas vezes polarizadas à 
esquerda, acerca do nacionalismo, do desenvolvimentismo, das políticas públi-
cas, da história, da cultura, da sociedade e do popular. A esse compromisso 
progressista, que chega a ser bastante radical, boa parte de seus associados aderiu, 
sem, no entanto, compartilharem necessariamente posições políticas similares.

Fato é que, para além da organização profissional, a discussão da cidade, 
da cultura arquitetônica e da preservação do ambiente construído sempre esti-
veram presentes na agenda do Instituto - que tampouco se restringiu à militância 
modernista, como por vezes é reafirmado como seu único propósito. Assim, um 
primeiro apontamento, quase evidente, é que seus arquivos abrigam uma grande 
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quantidade de materiais primários – anais de congressos e seminários, publica-
ções avulsas ou periódicas, atas, relatórios, registros de concursos – cuja análise 
sem dúvida trará outros elementos para as mais diversas áreas de enfrentamento 
histórico. Mais do que isso, somente com a abertura irrestrita desses arquivos 
aos pesquisadores e com a ampliação dos estudos realizados a partir deles, se 
tornará possível reconhecer, entre os arquitetos mas sobretudo socialmente, o 
papel exercido historicamente pelo IAB nas movimentações intra e extra dis-
ciplinares, reforçando, inclusive, possíveis solicitações de financiamento para a 
necessária recuperação, organização e preservação desses acervos.

É possível que esta vasta e complexa agenda seja resultado de certo prag-
matismo do IAB - em resposta à sua determinação estatutária de acolher todos 
os profissionais sem discriminação de ideologia política, crença religiosa, ou 
origem racial. Trata-se de um pressuposto, cujos tênues limites são rapidamente 
revelados quando o discurso tecnicista ao redor da profissão é colocado em xeque, 
mas que, de todo modo, parece ter se traduzido em um raro pluralismo interno 
e na convivência institucional de posições programáticas diversas, nem sempre 
fáceis de reunir e normalmente colocadas em forte oposição pela historiografia.

O que se percebe ao longo da tese são posicionamentos com matizes infinitos, 
o que, evidentemente, não impede uma análise que busque reconhecer associações 
e disassociações internas - sejam elas motivadas por motivos políticos, geracionais, 
ao redor de linguagens, modos de atuação, ou qualquer outro. Certamente, exis-
tiram disputas no interior do IAB. Mas, percorrê-las a partir da documentação 
institucional é uma frente que encontra rapidamente seus limites, pois trata-se 
de um material frequentemente revestido por um verniz conciliatório. Quando 
a documentação os revelou, eu procurei explicitá-los, tal como nos processos 
eleitorais de 1949 e 1966. Me parece que esta frente interessante de investigação 
tem muito a ganhar com a pesquisa nos arquivos pessoais de seus associados.

De todo modo, quando formulei algumas interpretações nesse sentido, a 
intenção foi não cair em oposições apressadas. Pois, justamente, o que me pareceu 
mais interessante ao analisar a trajetória do IAB, foi que ela problematiza e dilui 
algumas chaves de interpretação identitárias muito reafirmadas historiografica-
mente: acadêmicos versus modernos, paulistas versus cariocas, esquerda versus 
direita, mercado versus Estado. Buscar analisar aproximações e distanciamentos 
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a partir dessas chaves mostra-se insuficiente no caso das relações estabelecidas 
pela vida cotidiana no Instituto, pois está atravessada por outros fatores, como 
as agendas partilhadas, o sentimento de corporativismo, a sociabilidade formal 
e informal, ou as relações de amizade.

A análise das correspondências entre as disputas coletivas no meio profissional 
e no interior da instituição – entendida como instância de legitimação, consagração 
e projeção de ideias, pessoas e agrupamentos - me parece uma frente relevante de 
investigação. Sem dúvida, ao longo do período, o IAB ocupou um lugar cada vez 
mais central na arena de concorrência em torno da legitimidade profissional. Desde 
os seus primeiros anos, e mesmo que muitas vezes tenha se posicionado pelo rompi-
mento de doutrinas estabelecidas, ele não foi o lugar de uma prática que permaneceu 
marginal e sim, ao menos até 1970, da matriz que aos poucos se estabeleceu para a 
atuação nas áreas da arquitetura e do urbanismo no Brasil. Mesmo que, em teoria, 
agregasse todos os arquitetos, independente de suas disputas programáticas, suas 
instâncias decisórias foram ocupadas por profissionais que tinham coisas a dizer 
e a discutir a respeito da prática e que, inevitavelmente, tiveram voz ampliada por 
suas interações com o Instituto, tais como os defensores do neocolonial na virada 
dos anos de 1930 ou os adeptos do ideario modernista na década de 1940.

Sem dúvida não se trata de uma relação imediata, mas, peguemos a inflexão 
do ciclo de sua diretoria nos anos de 1960 como exemplo. Os anos de 1940 e 
1950 foram um período de aceitação ampla da arquitetura moderna, referen-
ciada por sua raiz carioca que aos poucos assume um estatuto até certo ponto 
canônico, galgando no plano doméstico uma legitimidade social então inédita 
para a prática profissional. Me parece que a contribuição do IAB para a difusão 
e afirmação desse ideário foi bem discutida no primeiro capítulo. No início dos 
anos de 1960, ao mesmo tempo em que a unanimidade ao redor desta produção 
desfazia-se, os arquitetos paulistas – organizados ao redor do IAB-SP, talvez o 
Departamento mais ativo naquele momento – rompiam as fronteiras estaduais 
de sua atuação e de sua crítica, projetando-se gradualmente nas redes nacionais 
e internacionais da profissão. Assim, é, no mínimo, curiosa a correspondência 
entre esse movimento e o fato de que, em 1961, Ícaro de Castro Mello tenha sido 
eleito presidente do IAB-DN, o primeiro não carioca. Anos depois, a tumultuada 
eleição de 1966, que elegeu Fabio Penteado como presidente, revelava novos 
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conflitos e rupturas entre os arquitetos paulistas – motivada evidentemente por 
divergências políticas – e a ascensão dos grupos regionais fora do eixo Rio-São 
Paulo, culminando na posse do baiano Benito Sarno em 1970.

Por outro lado, o IAB é, sem dúvida, uma questão incontornável para os es-
tudos interessados na história da interlocução profissional com o campo político. 
Ao longo deste período, o Instituto se afirmou como entidade única de repre-
sentação profissional no país e como a principal referência para interlocuções 
privadas e estatais, nacionais e internacionais, de grande escala no campo da 
arquitetura e do urbanismo no Brasil. Aos poucos, conquistou um lugar influente 
como porta-voz de uma categoria profissional que atingia um reconhecimento 
social antes desconhecido, que se enraizava por todo o território de maneira plural 
e pensava as questões do ambiente construído em suas mais variadas escalas. 
Projetou-se – municipal, estadual e nacionalmente – opinando e interferindo 
publicamente, ocupando legitimamente assentos de representação e consultoria 
em instâncias autárquicas e governamentais.

Enfrentar historicamente a questão do trânsito, muitas vezes problemático, 
entre os profissionais da arquitetura e do urbanismo e as esferas políticas de-
cisórias é outra frente ainda não explorada pela historiografia e para a qual a 
pesquisa a partir do IAB é central. É provável que o entendimento mais detido 
dessa relação e de suas disputas nos traga elementos para pensarmos a eterna 
fragilidade ou “crise” da profissão, seu constante lamento quanto a falta de in-
terlocução com o meio social e o campo político, e possa nos sugerir novos 
modos de enfrentamento em busca da tão almejada relevância da profissão na 
construção positiva do país. Nesse caso, torna-se extremamente relevante a análise 
comparativa a outros contextos americanos, nos quais os arquitetos assumiram 
os mais altos postos de direção do país - como o peruano ou o uruguaio, sobre 
os quais pudemos falar rapidamente no segundo capítulo.

Mais do que isso, a partir da atuação do Instituto, a dimensão política da 
profissão pode ser pensada para além da militância individual ou do mero em-
bate partidário. No recorte temporal dessa pesquisa, os anos de 1960 foram um 
momento ímpar na autocrítica da produção arquitetônica nacional, mas também 
de franco otimismo com as perspectivas de atuação, com a crescente penetração 
e reconhecimento da profissão e de um enorme envolvimento do IAB com o 
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debate das políticas públicas no Brasil. Ainda que em meio às unanimidades 
desfeitas, uma nova condição de atuação inspirava a contribuição dos arquitetos 
brasileiros com o projeto desenvolvimentista e de construção da independência 
econômica e cultural do país. Passando a discutir um efetivo alcance social de 
sua prática e a defender publicamente propostas diversas de enfrentamento da 
questão habitacional e do planejamento urbano e regional, torna-se interessante 
pensar como muitos arquitetos se engajam coletivamente, através do IAB, em 
uma luta cuja dimensão política é inquestionável, e de alcance supranacional, sem 
que, contudo, um posicionamento partidário único fosse capaz de congregá-los.

A progressiva afirmação do lugar central do Instituto como entidade repre-
sentativa dos arquitetos brasileiros abre outra chave interessante de investigação, 
como vimos ao longo do segundo e do terceiro capítulo: a do estabelecimento de 
uma interlocução internacional oficial, que se torna sólida e rotineira, sobretudo 
nos anos de 1960, com a formalização de uma estrutura sistemática no IAB para o 
cultivo destes laços, em grande parte viabilizada pelo apoio financeiro e logístico 
do Ministério das Relações Exteriores. Como vimos, foi pertinente, em diversos 
momentos, para determinados profissionais brasileiros, o estabelecimento de uma 
interlocução com nações que experimentavam processos e problemas semelhantes 
em suas cidades e em seu ambiente construído, como na América Latina e em 
menor grau na África. Um interesse por uma discussão conjunta e pela troca de 
conhecimento para enfrentamento de seus desafios que raramente, salvo algumas 
exceções, teve no seu horizonte a questão da linguagem arquitetônica.

Ao longo da tese, tentamos pensar a arquitetura brasileira não como um fenô-
meno autocentrado ou que caminhou unicamente a partir de um diálogo bilateral 
quase exclusivo com os polos europeus e estadunidenses, mas como produto de 
uma trama de redes diversas: institucionais, pessoais, locais, internacionais, que se 
deu por meios diferentes de interlocução. Ainda que a circulação transnacional – de 
ideias, objetos ou pessoas – seja um tema caro e bem discutido pela historiografia 
interessada nas movimentações arquitetônicas brasileiras do período, vale apontar 
que o papel do IAB, de seus agentes e frentess de comunicação, nesta rede de trocas 
internacionais permanecia pouco avaliado. Sobretudo no contexto latinoamericano 
(mas também em diálogos mais esparsos do Brasil com países africanos e asiáticos), 
foi importante perceber que a semelhança de alguns processos hstóricos, em teoria 
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encerrados pelas fronteiras nacionais, não foram unicamente coincidências crono-
lógicas, mas também resultado de uma interação efetiva. 

Assim, foi interessante revelar redes de interação profissional que nos per-
mitiram reconhecer outros movimentos que antes passavam despercebidos ou 
rebaixados historiograficamente, sobretudo no que diz respeito aos intensos 
diálogos com nações vizinhas e com países que embarcaram conjuntamente na 
tarefa de se “des-subdesenvolverem”. Se o exercício do poder sobre o terceiro 
mundo tornou-se possível pela homogeneização discursiva ao redor do desen-
volvimento – e, ao contrário de suas alegadas intenções, produziu o seu oposto, 
com massivo subdesenvolvimento, empobrecimento, exploração e opressão incal-
culável – é interessante que esta identidade passou também a operar em sentido 
inverso, requisitando espaço, driblando e disputando o poder. 

O fato de que não são as mesmas figuras que investem no diálogo em cada 
uma das instâncias, americana e global, é curioso. De fato, ainda que existam cer-
tas coincidências, parecem ser dois círculos distintos e que merecem ser estudados 
levando em conta as trajetórias individuais mais a fundo. No caso dos diálogos 
pan-americanos, eles foram encabeçados, até o final da década de 1960, por fi-
guras que já eram atuantes nos anos de 1930 e 1940, como Nestor de Figueiredo 
e Eduardo Kneese de Mello, este último inclusive atuando quase solitariamente 
em algumas ocasiões. Suas delegações nunca atingiram uma centena, diferente 
do caso da UIA que, nos anos de 1960, reuniu em algumas ocasiões cerca de 200 
participantes brasileiros. De fato, um grupo maior e mais jovem se envolveu com 
as atividades da União, incorporando inclusive um expressivo corpo estudantil. 

Salvo engano, esta pesquisa avança pela primeira vez na análise das inter-
locuções brasileiras com a UIA. Tentei mostrar a potencialidade dessa frente de 
investigação a partir do estudo da atuação de Jorge Wilheim, no terceiro capítulo, 
vista como um nó no qual se cruzam histórias profissionais e institucionais, diálogos 
locais e internacionais, correntes teóricas e ideológicas, práticas arquitetônicas e ur-
banísticas. Reproduzir este estudo para os diversos casos que emergem ao longo da 
tese seria tarefa impossível, à qual nunca me propus. A partir deste rápido mergulho 
busquei discutir como essas diversas viagens oficiais ao exterior, para participação 
em congressos, seminários e grupos de trabalho, exigiram uma grande dedicação, 
tornando-se momentos de construção de uma projeção internacional individual, 
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oportunidades de contato com profissionais e fóruns relevantes nas mais diversas 
áreas de atuação e, não raramente, circunstâncias importantes para o repensar de 
suas trajetórias e práticas profissionais.

Um olhar mais detido para estas atuações permitiria compreender outros 
caminhos efetivos do entrelaçamento entre ambições universais, operações trans-
nacionais e apropriações locais específicas: qual era a posição destes arquitetos no 
meio profissional, como entrelaçavam engajamento institucional e suas práticas 
individuais, que referências mobilizavam na elaboração de suas teses, qual foi 
a receptividade estrangeira às propostas brasileiras, com que figuras travavam 
contato nas reuniões, com quem se aliavam nos momentos de negociação, que 
obras visitavam, que publicações e documentos traziam, como se apropriavam 
deste novo conhecimento em suas práticas, como o divulgavam localmente e o 
que foi de fato apropriado por um uso efetivo pelos meios profissionais locais.  

Ao lado de uma miríade de figuras com atuação intensa dentro da insti-
tuição e amplo reconhecimento entre seus pares, sobre as quais pouquíssimo 
sabemos, a direção nacional do Instituto, suas divisões e comissões de trabalho, 
foram frequentemente ocupadas por figuras às quais a história da arquitetura e 
do urbanismo atribuiu papel de destaque – Adolfo Morales de Los Rios Filho, 
Nestor de Figueiredo, Marcelo Roberto, Paulo de Camargo e Almeida, Oscar 
Niemeyer, Vilanova Artigas, Afonso Eduardo Reidy, Milton Roberto, Ícaro de 
Castro Mello, Fabio Penteado, Acácio Gil Borsoi, Paulo Santos, Mauricio Roberto, 
Sergio Bernardes, Henrique Mindlin, Rino Levi, Eduardo Corona, Paulo Antunes 
Ribeiro, Eduardo Kneese de Mello, entre outros, nem sempre de grande relevo na 
historiografia, como Fernando de Nereu Sampaio ou Firmino Saldanha. 

No entanto, as análises históricas destas trajetórias individuais dedicaram 
um espaço quase nulo para sua militância no IAB que, quando lembradas, são 
quase sempre pontuais e informativas. Trata-se de um fato relevante, visto que 
cada vez mais os diversos empreendimentos biográficos sobre profissionais bra-
sileiros se afastam da pretensão de uma narrativa concentrada unicamente em 
seu projeto criador, não mais lhe outorgando plena constância, autossuficiência 
ou coerência, não mais entendendo tal trajetória como uma série única, autô-
noma ou em si suficiente de acontecimentos sucessivos sem outro elo que não 
a associação ao próprio biografado. Trata-se de um esforço que, ao vincular o 
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percurso individual a seus espaços de sociabilidade, nos permite compreender 
o meio particular no qual o arquiteto pode se desenvolver profissionalmente, 
localizá-lo ao lado de outros profissionais, revelando quais ideias e modos 
de atuação compartilharam, e o que lhes era, de fato, singular. Por exemplo, 
Artigas, à luz da história do IAB, não era somente Artigas, mas oficialmen-
te representante de um coletivo que potencializava sua voz. A análise dessas 
biografias entrelaçada à história do Instituto nos ajuda a entender um coletivo 
em processo de constituição a partir de um panorama complexo, móvel e mul-
tideterminado. Ainda que muitas vezes as criações projetuais e as potências 
críticas individuais sejam inegáveis, trata-se de apontar outras possibilidades 
para o entendimento de uma trajetória se olhada a partir de sua inserção e 
movimentação no sistema arquitetônico, inferindo uma mínima relação de 
mão dupla entre trajetória individual e história institucional.

Em tempos obscuros, tratar historicamente de um engajamento profissional 
que fala do nível coletivo é central. O IAB foi um lugar no qual cidadãos, formados 
arquitetos e urbanistas, atuaram coletivamente para a construção de alternativas.
Sem dúvida, a posição do IAB hoje como entidade de representação é outra, não 
somente pela criação do CAU, mas pelas extremas mudanças pelas quais passou 
o sistema de formação e prática profissional desde os anos de 1970. Mas, se a 
ideia de compromisso social do arquiteto sempre foi um dos temas mais caros à 
historiografia interessada na crítica dos anos de 1950 e 1960, pensá-la a partir de 
sua representatividade política é fundamental para complexificar a compreensão 
do lugar social e da potência da profissão, ontem e hoje. 
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de Augusto Leguía. No Peru, impulsionou a profissionalização da arquitetura e 
promoveu as atividades de urbanismo e planejamento urbano. Fundou a revista 
El Arquitecto Peruano (1937), a Associação de Arquitetos do Peru e o Instituto de 
Urbanismo do Peru. Enveredou-se na arena política, primeiro assumindo o car-
go de Deputado (1945-1948) e logo o de Presidente da República em dois man-
datos (1963-1968 e 1980-1985). Ver: ESPINOSA, José Carlos Hupaya. Fernando 
Belaunde Terry e o ideário moderno na arquitetura e no urbanismo no Peru entre 
1936 e 1968. Lima: UFI, ENBA, 2012; KAHATT, Sharif S. Utopías Construídas. 
Las unidades vecinales de Lima. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2015. 

Fernando Nereu de Sampaio (Rio de Janeiro, 1982 -1943). Engenheiro-arquite-
to formado na ENBA em 1915. Presidente do ICA entre 1924-1928. Lecionou na 
ENBA, na Escola Normal do Distrito Federal, na Escola Normal de Artes e Ofí-
cio Wenceslau Braz. Em paralelo, foi um dos arquitetos projetistas mais atuantes 
no Rio de Janeiro nos anos de 1920, trabalhando junto com Gabriel Fernandes. 
Destaca-se também sua atuação como intelectual da educação, engajado nas re-
formas da instrução pública do Distrito Federal e com participação nas admi-
nistrações da Instrução Pública do Distrito Federal de Carneiro Leão, Fernando 
de Azevedo e Anísio Teixeira, dedicando-se à formação inicial e continuada dos 
professores primários e em defesa do desenho e das artes como conhecimentos 
primordiais para o desenvolvimento da criança. Ver: PERES, J. R. P. A linha mes-
tra e o mestre das linhas: Nerêo Sampaio e a história da formação de professores de 
desenho e artes no Rio de Janeiro (1927-1939). Rio de Janeiro: UFRJ, 2015.

Firmino Fernandes Saldanha (Santana do Livramento, 1906 - Rio de Janeiro, 
RJ, 1985). Pintor e arquiteto. Formou-se em arquitetura na ENBA em 1931. 
Na década de 1940, passou a dedicar-se à pintura como autodidata. Projetou 
inúmeras residências unifamiliares e edifícios habitacionais, sobretudo no Rio 
de Janeiro, além de ter integrado a comissão encarregada de projetar a Cidade 
Universitária ao lado de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Afonso Eduardo Rei-
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dy. A partir do final dos anos de 1950, dedicou-se menos à arquitetura e mais à 
pintura, incluindo diversos murais em obras icônicas da arquitetura moderna. 
Ver: NUNES, D. V. Edifícios residenciais de Firmino Saldanha. Rio de Janeiro: 
PROARQ-UFRJ, 2009.

Flavio Resende de Carvalho (Amparo da Barra Mansa, 1899 – Valinhos, 1973). 
Engenheiro civil (Universidade de Durham, 1922). No mesmo ano, instalou-se 
em São Paulo. Suas atividades profissionais alcançaram os domínios da perfor-
mance, pintura, cenografia, crítica e arquitetura. Apresentou a tese “A cidade 
do homem nu” no IV Congresso Pan-Americano de Arquitetos (1930). Partici-
pou de concursos públicos de projeto e fundou o Clube dos Artistas Modernos 
(CAM, 1932). Entre suas atuações mais polêmicas estão a performance Expe-
riência nº2 (1931), na qual andou no sentido contrário de uma procissão; o 
Teatro da Experiência (1933), onde encenou a peça Bailado do Deus Morto; sua 
primeira exposição individual (1934), que prontamente foi acusada por aten-
tar ao pudor; e a Série Trágica (1947), com desenhos que retratam a morte de 
sua mãe. Construiu um conjunto de casas na Alameda Lorena (1936-1938) e a 
sede da fazenda Capuava (1939). Escreveu artigos sobre arquitetura e urbanis-
mo para o Diário de São Paulo. Ver: DAHER, Luiz Carlos. Flavio de Carvalho e 
a volúpia da forma. São Paulo: MWM, 1984; LIRA, José Tavares. Modernismo, 
erotismo e domesticidade masculina: a casa Capuava de Flavio de Carvalho. In: 
Domesticidade, Gênero e Cultura Material. São Paulo: Edusp, 2017.

Flavio Leo Azeredo da Silveira (Rio de Janeiro, ? - ?). Filho do Deputado Fede-
ral Flavio Amaro da Silveira e irmão do diplomata Antônio Francisco Azeredo 
da Silveira. Entre suas atuações profissionais, participou do projeto cenográfico 
para o filme Joujoux e Balangandans (1939) e do concurso para Ornamentação 
do Carnaval carioca de 1954, junto com Tomás Santa Rosa Júnior. Foi Secre-
tário Geral do IAB (1963-1965), um de seus principais diretores de assuntos 
internacionais, membro do Comitê Executivo e Vice-Presidente da UIA. Ver: 
VIANA, Marcele Linhares, Arte decorativa na Escola Nacional de Belas Artes: 
inserção, conquista de espaço e ocupação (1930-1950). Tese de doutorado. Rio 
de Janeiro: UFRJ, 2015.
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Gastão da Cunha Bahiana (?, 1879 – 1959). Formado engenheiro civil, tornou-se 
professor da ENBA em 1905. Fundou o Instituto Brasileiro de Arquitetos e foi seu 
primeiro presidente (1921-1925). Associado a Nereu Sampaio, projetou o Pavilhão 
da Estatística para as comemorações do Centenário de 1922. Entre outros projetos, 
é de sua autoria a Casa Mauá (demolida), a Igreja Nossa Senhora da Paz (1921) e a 
Catedral de Sant’Anna, em Goiânia, construída somente em 1958. Ver: FREITAS, 
Maria Luiza de F.. Nem toda construção é arquitetura: a busca por uma forma 
arquitetônica para o concreto armado. Anais do IV ENANPARQ, São Paulo: 2016.

Giuseppina Pirro Moreira (?). Aluna formada com destaque pela ENBA, tornou-se 
correspondente da revista L´Architecture d’Aujord’hui a partir de 1951 e assessorou o 
número dedicado ao Brasil, publicado em 1952. Representou o Brasil no congresso 
de fundação da UIA. Foi professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Brasil. Realizou projetos em colaboração com seu marido, Jorge Machado de Moreira.

Gregori Warchavchik (Odessa, Ucrânia, 1896 - São Paulo, 1972). Formou-se ar-
quiteto no Real Instituto Superior de Belas Artes, de Roma, em 1920. Imigrou para 
o Brasil em 1923, contratado pela Companhia Construtora de Santos, e naturali-
zou-se em 1927. Em 1925, publicou “Acerca da Arquitetura moderna” no jornal 
Correia da Manhã (1925), considerado um dos primeiros manifestos pela arquite-
tura moderna no Brasil, e logo após construiu suas primeiras obras em São Paulo 
(Casa da Rua Santa Cruz, 1928; Casa da Rua Itápolis, 1930). Em 1931, convidado 
por Lucio Costa, tornou-se professor da ENBA e transferiu-se para o Rio de Janei-
ro. Nessa cidade, associado a Costa, projetou e construiu, entre outras obras, a Casa 
Schwartz (1932) e uma vila operária no bairro da Gamboa (1932-1933). Ao retor-
nar a São Paulo, concentrou-se na administração dos imóveis da família da esposa, 
Mina Klabin, e manteve seu escritório ativo até a década de 1960, desenvolvendo, 
sobretudo, edifícios para o mercado imobiliário. Ver: LIRA, José Tavares Correa 
de. Warchavchik: Fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

Hector Mardones-Restat (1907-1974) fez parte da primeira geração de pro-
fissionais chilenos envolvidos com a arquitetura moderna e que desempe-
nhou um importante papel de ruptura com a tradição arquitetônica. Restat 
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construiu obras significativas em Santiago ao longo dos anos de 1930 e 1940 e 
foi professor da Escola de Arquitetura da Universidade do Chile desde 1931, 
além de ter sido eleito diretor da instituição em 1948, cargo que manteve 
por quatro reeleições consecutivas até 1959, implementando uma reforma 
significativa no ensino. Em paralelo, participou ativamente do Colégio de 
Arquitetos e da revista Arquitectura y Construcción. Foi presidente da UIA 
entre 1957 e 1961. Ver: YAU, Patricio Basaez (Org.). Ciento cincuenta años de 
enseñanza de la arquitectura en la universidad de chile (1849-1999). Santiago: 
Universidad de Chile, 1999.

Hélio Lage Uchoa Cavalcanti (Rio de Janeiro, 1913 – 1971). Formando pela 
ENBA em 1934, foi assíduo colaborador de Oscar Niemeyer, projetando o Ins-
tituto Técnico da Aeronáutica (1947), a Fábrica Duchen (1947) e o Parque do 
Ibirapuera (1952). Fez diversos projetos para o Instituto de Aposentadorias, 
concebeu o Banco Hipotecário Lar Brasileiro em Goiânia (1952). Foi membro 
ativo do IAB-DN, participando de diversas de suas delegações em congressos 
internacionais. Ver: CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era moderno: guia 
de Arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

Henrique Ephim Mindlin (São Paulo, 1911 – Rio de Janeiro, 1971). Diploma-
do engenheiro-arquiteto pela Escola de Engenharia da Universidade Presbite-
riana Mackenzie (1932). Em 1933, abriu seu escritório e o manteve até 1941. 
Em 1942, venceu o concurso para a nova sede do MRE no Rio de Janeiro (não 
construído), transferindo-se definitivamente para a cidade. Em razão dos 
contatos propiciados por esse projeto, assumiu o cargo de assistente especial 
de coordenador na Secretaria de Mobilização dos Trabalhadores da Amazô-
nica, foi convidado em 1943 para ser consultor do National Housing Agency, 
realizou uma viagem de estudos para os Estados Unidos, retornando em 1944. 
Em 1955, foi relator da Subcomissão de Habitação do Conselho Federal do 
Comércio Exterior e fundou escritório com Giancarlo Palanti, desfeito em 
1966. Colaborou com a revista Acrópole, publicou diversos artigos e livros 
sobre arquitetura e urbanismo, dos quais se destaca Modern Architecture in 
Brazil (1956). Foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
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versidade Federal do Rio de Janeiro, onde se tornou livre-docente em 1962 e 
catedrático em 1969. No IAB-DN foi membro de sua diretoria, de seu con-
selho diretor, além de atuar em diversas divisões de trabalho, com destaque 
para a de assuntos internacionais. Foi presidente do IAB-RJ. Ver: YOSHIDA, 
Celia B. Henrique Ephim Mindlin: o homem e o arquiteto. São Paulo: Instituto 
Roberto Simonsen, 1975.

Horácio Acosta y Lara Medina (Montevidéu, 1875 – 1966). Formado mestre de 
obras (1894) e arquiteto (1903) na Faculdade de Matemáticas da Universidade da 
República. Assumiu o cargo de Diretor de Obras Municipais (1905-1907) e imple-
mentou a modernização das regulamentações de construção civil da cidade. Em 
1914, fundou a Sociedade de Arquitetos do Uruguai, assumindo sua presidência 
por diversos mandatos. Foi o primeiro decano da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade da República, onde lecionou Projetos de Arquitetura. Presidiu a 
realização do 1o Congresso Pan-Americano de Arquitetos (Montevidéu, 1920) e 
coordenou a delegação uruguaia nos Congressos Pan-Americanos realizados em 
Santiago do Chile (1923), Buenos Aires (1927) e Rio de Janeiro (1930). Presidiu 
o Comitê Permanente de Congressos Pan-Americanos. Foi prefeito de Monte-
vidéu entre 1938 e 1942. Ver: http://historiasuniversitarias.edu.uy/wp-content/
uploads/2016/05/Acosta-y-Lara-Horacio.pdf. Acessado em 24/09/2018.

Ícaro de Castro Mello (São Vicente, 1913 – São Paulo, 1986). Atleta,  parti-
cipou das Olímpiadas de Berlim (1936) e formou-se engenheiro-arquiteto na 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1935). Trabalhou como ar-
quiteto do Departamento de Educação Física e Esportes do Governo de São 
Paulo (1946-1955 e 1964-1966). Paralelamente, em seu escritório, desenvolveu 
projetos de edifícios e conjuntos esportivos. Foi professor da Fauusp (1950-
1956). Envolveu-se com diversas agremiações profissionais: fundou o IAB-SP 
e foi seu presidente (1956 a 1961); Conselheiro Fiscal (1949-1950), 1o Tesou-
reiro (1957-1959) e Presidente do IAB-DN (1961-1965); dirigiu a FPAA (1975-
1978) e foi delegado do IAB na UIA (1970). Em 1958 foi condecorado membro 
do AIA. Ver: MELLO, Joana (Org.), Ícaro de Castro Mello: principais projetos. 
São Paulo: J.J.Carol, 2006. 
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Jaime Marques (Uruguai, ?-?). O arquiteto foi figura central na constituição 
da Sociedade de Arquitetos do Uruguai, sendo seu presidente em 1947. Atuou 
como secretário geral da FPAA ao menos entre 1950 e 1970.

João Batista Vilanova Artigas (Curitiba, 1925 – São Paulo, 1985). Estudou ar-
quitetura e engenharia na Escola Politécnica da USP, diplomando-se em 1937. 
Foi membro fundador e atuou intensamente no IAB-SP, assim como no IAB-
DN. Ajudou a criar a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (1948), 
onde lecionou, de maneira intermitente devido ao seu afastamento compulsório 
pelo regime militar, até os anos de 1980. Também exerceu atividade docente na 
Escola Politécnica até 1956. É considerado o principal arquiteto da chamada 
escola paulista e, entre seus trabalhos, estão o Estádio do Morumbi (1953); os 
ginásios de Itanhaém (1960-1961) e Guarulhos (1960) e o edifício da Fauusp 
(inaugurado em 1969). Ver: THOMAZ, Dalva. Um olhar sobre Vilanova Artigas 
e sua contribuição à arquitetura brasileira. São Paulo: Fauusp, 1997; DEDECCA, 
Paula. Instituição e engajamento: Vilanova Artigas no Instituto de Arquitetos 
do Brasil. Risco, v.1, n.21, 2015.

Joaquim Manuel Guedes Sobrinho (São Paulo, 1932 – 2008). Formado pela 
Fauusp em 1949. Colaborou com o padre Louis-Joseph Lebret na criação da 
SAGMACS e fundou o escritório Serviços Técnicos de Assistência aos Municí-
pios (STAM). Foi professor do Departamento de Tecnologia e do Departamento 
de Projeto da Fauusp (1958-1998), tornando-se professor titular em 1991. Inte-
grou a Comissão Nacional de Habitação, vinculada ao Ministério do Trabalho 
(1961) e a Comissão do Habitat da UIA. Projetou edifícios de usos diversos e 
planos urbanos. Ganhou o prêmio internacional da Bienal de São Paulo com 
o projeto da residência A. C. Cunha Lima (1965) e o Colar de Ouro pelo IAB 
(2003). Ver: CARVALHO, Mônica Junqueira de. Joaquim Guedes: espaços da 
arte brasileira. São Paulo: Cosac Naify, 2000.

John Pollock Curtis (New Orleans, 1888 - Rio de Janeiro, 1954). Formou-
se arquiteto na Universidade da Pensilvânia em 1909. Depois de graduado, 
obteve o título de mestre em arquitetura pela Universidade de Harvard em 
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1915. Imigrado para o Brasil, radicou-se no Rio de Janeiro, cidade onde atuou 
como projetista de edificações ao lado de seu conterrâneo William Procter 
Preston, tendo a oportunidade de projetar a sede da Light and Power Co. Ltda, 
em São Paulo (1924-1929). Foi membro da Sociedade Central de Arquitetos 
(1921) e participou do Conselho Diretor do Instituto Central de Arquitetos 
(1924-1928). A partir de 1943, passou a colaborar com a Embaixada dos Esta-
dos Unidos no Brasil. Foi membro correspondente e honorário do AIA. Ver: 
ATIQUE, Fernando. Arquitetando a “Boa Vizinhança”: a sociedade urbana do 
Brasil e a recepção do mundo norte-americano (1876-1945). Tese de doutora-
do. São Paulo: Fauusp, 2007.

Jorge Wilheim (Trieste, Itália, 1928 – São Paulo, 2014). Mudou-se com a famí-
lia para o Brasil em 1940. Formou-se arquiteto na Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1952. Atuou junto ao IAB-SP e IAB-
DN, ocupando diversos cargos. Colaborou com Pietro Maria Bardi na monta-
gem do MASP e foi Presidente da Fundação Bienal de São Paulo (1985). Com 
participação expressiva na equipe de governo de diversas gestões públicas, 
foi Secretário de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo (1975-
1979), Secretário de Planejamento da Prefeitura de São Paulo em duas ges-
tões (1983-1985 e 2001-2004), Secretário do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo (1987-1990) e presidente da Empresa Metropolitana de Planejamento da 
Grande São Paulo (1991-1994). Internacionalmente, ocupou a vaga de Secre-
tário Geral Adjunto da divisão da ONU para realização da Conferência Global 
sobre Assentamentos Humanos – Habitat 2 (1994-1996), além de ter sido re-
presentante brasileiro na Comissão de Urbanismo da União Internacional de 
Arquitetos. Recém-formado, participou do Concurso para o Plano Piloto de 
Brasília em 1957 e, ao longo de toda sua carreira, desenvolveu inúmeros pro-
jetos e planos urbanos, entre os quais, o Parque Anhembi; a sede da Fundação 
de Amparo à Pesquisa de São Paulo; a reurbanização do Pátio do Colégio e do 
Vale do Anhangabaú em São Paulo; planos urbanos para a Cidade Industrial 
de Londrina, Curitiba, Joinville, Osasco, Natal, Goiânia, etc. WILHEIM, Jorge. 
A obra pública de Jorge Wilheim: 50 anos de contribuição às cidades e à vida 
urbana. São Paulo: DBA, 2003. 
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José Mariano Carneiro da Cunha Filho (Pernambuco, 1981 - Rio de Janeiro, 1946). 
Formou-se em medicina na Universidade do Rio de Janeiro. Médico e historiador 
da arte, participou das primeiras gestões do ICA como membro de seu Conselho 
Diretor (1924-1926; 1928-1929). Foi também diretor da ENBA, entre 1926 e 1927, 
exercendo papel exponencial na divulgação do estilo neocolonial. Além de seu en-
volvimento como crítico no meio das artes e da arquitetura, Mariano Filho atuou 
como escritor e articulista de jornais, tendo ocupado o posto de diretor-presidente 
de O Cruzeiro em 1930. Além de bastante conhecido por inflamar a campanha 
contra a direção de Lucio de Costa na ENBA, fez parte da comissão examinadora 
do Plano Agache para a cidade do Rio de Janeiro. Entre diversos artigos publicados 
em O Jornal e Diário de notícias, publicou alguns livros, entre os quais À margem 
do problema arquitetônico nacional (1943), Os três chafarizes de Mestre Valentim 
(1943) e Influências muçulmanas na arquitetura tradicional brasileira (1943). 

(Sir) Leslie Patrick Abercrombie (Ashton upon Mersey, Reino Unido,1879 – 
Aston Tirrold, Reino Unido, 1957). Foi professor da Universidade de Liverpool 
(1915-1935) e da University College de Londres (1935-1946). Recém-formado, 
ficou reconhecido como primeiro editor da revista Town Planning Review e pela 
vitória do projeto apresentado junto com Sydney Kelly e Arthur Kelly para re-
modelação de Dublin (1916), trabalhando posteriormente em propostas urbanas 
para as cidades de Plymouth, Hull, Bath, Edinburgh e Bournemouth, entre outras. 
Como planejador urbano, sua principal atuação foi na reconfiguração de Londres 
após a Segunda Grande Guerra, formulando o Greater London Plan (1944). Foi 
fundador e presidente da UIA. Foi condecorado cavaleiro pela Coroa Britânica 
(1945) e recebeu a Medalha de Ouro do AIA (1950). Ver: DIX, G. Leslie Patrick 
Abercrombie: a centenary note. Town Planning Review, v. 50, p. 257-64, 1979.

Marcelo Roberto (Rio de Janeiro, 1908 – 1964). Formou-se pela ENBA em 
1930. Foi professor da Universidade do Distrito Federal e membro honorário do 
RIBA e do Colégio de Arquitetos do Chile. Quando estudante iniciou seu traba-
lho de arquitetura produzindo desenhos para os escritórios de Gastão Bahiana 
e Alberto Monteiro de Carvalho. Fez parte da turma que, sob influência de Lu-
cio Costa, organizou a primeira exposição de arquitetura tropical. Associado a 
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seu irmão Milton, e posteriormente a Maurício, no escritório MMM Roberto,  
elaborou obras significativas como a Sede da Associação Brasileira de Impren-
sa (1936-1938) e o Aeroporto Santos Dumont (1937-1944), ambos no Rio de 
Janeiro. Ver: SOUZA, Luís Felipe Machado Coelho de. Irmãos Roberto, Arqui-
tetos. Rio de Janeiro: Rio Book´s, 2014; CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil 
era moderno: guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

Milton Roberto (Petrópolis, 1914 – Rio de Janeiro, 1953). Diplomado pela 
ENBA em 1934, o arquiteto se associou ao irmão Marcelo, numa parceria que 
ficaria marcada pelas obras pioneiras da Sede da Associação Brasileira de Im-
prensa (1936-1938) e do Aeroporto Santos Dumont (1937-1944), ambos no Rio 
de Janeiro. Foi eleito presidente do IAB em 1949, tendo permanecido no cargo 
até a sua morte. Ver: SOUZA, Luís Felipe Machado Coelho de. Irmãos Roberto, 
Arquitetos. Rio de Janeiro: Rio Book´s, 2014.

Nestor Egídio de Figueiredo (Recife, PE, 1893 – Rio de Janeiro, GB, 1973). 
Diplomou-se em arquitetura pela ENBA em 1917. Teve uma atuação múltipla, 
sobretudo no meio profissional do Rio de Janeiro. Em 1932, assumiu a Cadeira 
de Urbanismo para pós-graduados na mesma instituição e, ao lado de Lucio 
Costa e Fernando Valentim, assumiu a chefia do Curso de Arquitetura e Urba-
nismo da Universidade do Distrito Federal, criada em 1935 por Anísio Teixeira. 
Em paralelo à atividade docente, desenvolveu atividade projetual, de edificações 
e urbanismo. Por exemplo, obteve o Prêmio de Honra na Exposição do Cente-
nário da Independência do Brasil, desenvolveu parte dos trabalhos do plano 
de Agache para o Rio de Janeiro e, entre 1930 e 1933, elaborou diversos planos 
urbanos para cidades nordestinas, com destaque para sua proposta para a cida-
de do Recife apresentada no IV Congresso Pan-americano de Arquitetos. Ver: 
TRAJANO FILHO, Francisco Sales. Nestor de Figueiredo e o urbanismo das 
cidades do “norte”. Urbana, v.5, n.6, p.96-116, mar.2013.

Oscar Niemeyer Soares Filho (Rio de Janeiro, 1907 – Rio de Janeiro, 2012). 
Diplomado engenheiro-arquiteto pela Escola Nacional de Belas-Artes em 1934, 
iniciou sua vida profissional no escritório de Lúcio Costa no ano seguinte, in-
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tegrando a equipe que projetou o Ministério da Educação e Saúde Pública em 
1936. Foi figura central da arquitetura moderna brasileira, tendo projetado inú-
meros projetos no Brasil e no exterior. Foi membro do Partido Comunista Bra-
sileiro. Foi membro do conselho diretor do IAB-DN e de seu conselho fiscal a 
partir de 1942, assumindo a vice-presidência do instituto em diversas gestões 
entre 1946 e 1957. Ver: CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era moderno: 
guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

Paulo Antunes Ribeiro (Rio de Janeiro, 1905 – 1973). Diplomou-se pela ENBA 
em 1926. Recebeu a medalha de ouro e o prêmio de viagem ao exterior no Salão 
Nacional de Belas Artes, estudando no Instituto de Urbanismo da Universidade 
de Paris entre 1928 e 1929. Desenvolveu uma intensa atividade projetual, tanto na 
área de edificações como em projetos urbanísticos. Dentre eles destacam-se os edi-
fícios Caramuru, 1946, em Salvador, o Hotel Amazonas, 1947, e o Hotel da Bahia, 
1951, realizado com o arquiteto Diógenes Rebouças. Compôs o júri do Concurso 
Público Nacional de Brasília. Ver: CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era mo-
derno: guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

Paulo de Camargo e Almeida (1906 – 1973). Diplomado pela ENBA em 1925, 
o arquiteto teve uma trajetória marcada pela pesquisa sobre industrialização da 
construção. Presidente do IAB-DN entre 1943 e 1946, participou do concurso 
de Brasília em equipe com Vilanova Artigas, obtendo o quinto lugar. Na déca-
da seguinte, mudou-se para São Paulo. Em 1960, assumiu a direção do Fundo 
de Construção da Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira. Ao mes-
mo tempo, lecionou arquitetura na Escola de Engenharia de São Carlos, onde 
fundou o departamento de arquitetura com mestrado em Industrialização das 
Construções. Permaneceu à frente do FCCUASO até 1966, quando os conflitos 
políticos com o reitor Gama e Silva inviabilizaram sua gestão. CERÁVOLO, Ana 
Lúcia. Paulo de Camargo e Almeida: arquitetura total na trajetória de um arqui-
teto brasileiro. Dissertação de mestrado. São Carlos, EESC-USP, 2000.

Pierre Vago (Budapeste, Hungria, 1910 – Noisy-sur-École, França, 2002). For-
mou-se arquiteto na École Spéciale d’Architecture de Paris em 1932. Recém gra-
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duado, fundou as Reuniões Internacionais de Arquitetos e logo a Union pour 
L’Art (1936). Para além dos projetos de arquitetura desenvolvidos em escritório 
próprio em Paris (1933-1985), ficou conhecido internacionalmente como editor 
da revista francesa L’Architecture d’Aujourd’hui (1932-1948). Após impulsionar 
a fundação da UIA, tornou-se seu Secretário Geral, sendo nomeado presidente 
honorário das instituição em 1969. Foi membro honorário do RIBA, do Bund 
Deutscher Architekten, do AIA, do IAB, da Akademie der Kübste de Berlim. Ver: 
BONTHOUX, Lucille. La modernité critique de Pierre Vago: entre militantisme 
actif et oeuvre discrète. Marselha: École d’Architecture de Marseille-Luminy, 2002; 
TURCO, Maria Grazia. Pierre Vago, Un architetto cittadino nel mondo. Roma: 
Bonsignori Editore, 2007; VAGO, Pierre. Une Vie intense. Bruxelas: AAM, 2000.

Ramon Corona Martin (presidente UIA). Nascido no México em 1906, estu-
dou na Universidade de Oxford e formou-se arquiteto pela Escola Nacional de 
Arquitetura da Universidade Nacional do México, em 1929. Foi presidente da 
UIA entre 1969 e 1972.

Sir Robert Hogg Matthew (Edimburgo, 1906 – 1975). Arquiteto pela Edinbur-
gh College of Art (1930), ganhou o prêmio Pugin Student (1929) e foi medalhis-
ta Soane (1932) neste período de formação. Iniciou sua carreira profissional 
na firma do seu pai, o também arquiteto John Fraser Matthew (1875–1955), 
e, anos depois, ingressou no Department of Health for Scotland, tornando-
se arquiteto-chefe e diretor de planejamento em 1945. Em 1946, mudou-se 
para Londres e tornou-se arquiteto-chefe e diretor de planejamento do Lon-
don County Council, empenhado na reconstrução da cidade e na organização 
do Festival of Britain em 1951. Em 1956, com Stirrat Johnson Marshall, fun-
dou o escritório RMJM. Seu primeiro projeto foi o New Zealand House, no 
Haymarket, em Londres. Em 1953, retornou a Edimburgo, para se tornar o 
primeiro professor de arquitetura da Universidade da cidade, onde estabeleceu 
o novo Departamento de Arquitetura, de maneira comparada pela historio-
grafia à de Walter Gropius na Bauhaus, no qual lecionou até 1968. Tornou-se 
fellow do RIBA em 1955, tendo sido seu presidente entre 1962 e 1964. Recebeu 
o prêmio da Ordem do Império Britânico em 1952 e foi nomeado Cavaleiro em 
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1962. Foi também Presidente da Associação de Arquitetos da Commonwealth 
e da UIA (1961-1965). Ver: GLENDINNING, Miles. Modern Architect: The Life 
and Times of Robert Matthew. Londres: RIBA, 2008.

Roberto Magno de Carvalho (1898-1957). Formado pela ENBA em 1921. Foi 
chefe da Seção de Arquitetura da Estrada de Ferro Central do Brasil, presidente 
da Comissão de Obras da Estação Pedro II e autor do projeto para o prédio da 
Central do Brasil. Ver: PINHEIRO, Claudia (Org.). IAB: 80 anos no Rio de Janei-
ro. Rio de Janeiro: Dois Um, 2001. 

Rino Levi (São Paulo, 1901 – Bahia, 1965). Formou-se arquiteto na Escola Su-
perior de Arquitetura de Roma em 1925. De volta ao Brasil, após trabalhar por 
breve período na Cia. Construtora de Santos, iniciou sua carreira como profis-
sional autônomo, desenvolvendo projetos residenciais. A partir da obra do Cine 
Ufa Palácio (1936), ganhou notoriedade no círculo profissional da arquitetura 
que viu seus projetos publicados em revistas nacionais e internacionais. Foi só-
cio fundador do IAB-SP e seu presidente entre 1954 e 1955. No IAB-DB atuou 
em seu Conselho Diretor (1949-1950), no Conselho Fiscal (1956-1957) e foi 
seu vice-presidente entre 1957-1959. Coordenou a participação da delegação 
brasileira no 8º Congresso Pan Americano de Arquitetos realizado no México 
(1952) e foi representante do IAB na Comissão de Saúde Pública da UIA. Foi 
professor da Fauusp (1957-1959). Venceu o concurso público de projetos para 
o Centro Cívico de Santo André. Ver: ANELLI, Renato. Arquitetura e cidade na 
obra de Rino Levi. São Paulo: R. Guerra, 1995.

William Proctor Preston (Filadélfia, 1877 – Texas, 1954). Formou-se arquiteto 
na Universidade da Pensilvânia em 1900. Imigrou para o Brasil com objetivos 
profissionais, fixando-se no Rio de Janeiro em 1921, onde associou-se a John 
Pollock Curtis. Juntos, projetaram a sede da Light and Power Co. Ltda em São 
Paulo (1924-1929). Foi membro da Sociedade Central de Arquitetos e do AIA. 
Na gestão do ICA e do IAB, foi membro de seu Conselho Diretor (1924-1926; 
1928-1929; 1932-1939) e 1º Tesoureiro (1926-1927; 1929-1930). Publicou o ar-
tigo Architecture of the Brazil Centennial Exposition, na revista estadunidense 
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Art and Archeology (1923). Ver: ATIQUE, Fernando. Arquitetando a “Boa Vizi-
nhança”: a sociedade urbana do Brasil e a recepção do mundo norte-americano 
(1876-1945). Tese de doutorado. São Paulo: Fauusp, 2007.

Wladimir Alves de Souza (Belém, 1908 - Rio de Janeiro, 1994). Formou-se 
arquiteto na ENBA em 1930. Colaborou com a equipe da Divisão de Prédios 
e Aparelhamentos Escolares, coordenada pelo arquiteto Enéas Silva durante a 
gestão de Anísio Teixeira na Diretoria da Instrução Pública, junto à adminis-
tração do prefeito Pedro Ernesto Batista (1931-1935). Associou-se a Enéas Silva 
em escritório particular e juntos desenvolveram no Rio de Janeiro os projetos 
para a sede do Ministério da Fazenda (1936) e da nova sede do Clube de En-
genharia (1936). Em 1938, assumiu o posto de professor de teoria e filosofia da 
arquitetura na ENBA. Foi membro do Conselho Diretor do IAB (1940-1941). 
Foi figura de destaque da delegação brasileira no III Congresso da UIA (Lisboa, 
1953). Aproximou-se da área de intervenção em patrimônio histórico ao coor-
denar a restauração do convento de Santa Teresa (Salvador, 1958-1959) e ao 
colaborar na revitalização do bairro histórico do Pelourinho (1970). Publicou 
o livro Aspectos da arte brasileira (1981) e coordenou a publicação do Guia dos 
bens tombados: Minas Gerais (1984). Ver: MCB. Entrevista com o professor Wla-
dimir Alves de Souza. São Paulo, 1988.
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1924-1925 1925-1926 1926-1927

Presidente Fernando de Nereu Sampaio Fernando de Nereu Sampaio Fernando de Nereu Sampaio

Vice-Presid. Silvio Rebecchi Silvio Rebecchi Silvio Rebecchi

Secret. Geral _ _ _

1o Secretário Nestor Egídio de Figueiredo Adolfo Morales de Los Rios Fl. Roberto Magno de Carvalho 

2o Secretário Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho Augusto Vasconcellos Jr.

1o Tesoureiro Francisco de Magalhães Castro Francisco de Magalhães Castro William Proctor Preston

2o Tesoureiro _ Raul Cardoso Cerqueira Gabriel Fernandes

Alberto Monteiro de Carvalho Alberto Monteiro de Carvalho Adolfo Morales de Los Rios Fl.

Adolfo Morales de Los Rios Angelo Bruhns Angelo Bruhns

Augusto Vasconcellos Jr. Augusto Vasconcellos Jr. Armando de Oliveira

Celestino Severo de San Juan Cipriano Lemos Celestino Severo de San Juan

Cipriano Lemos Henrique de Vasconcellos Cipriano Lemos

Gabriel Marmorat John Curtis John Curtis

John Curtis José Marianno Filho Miguel Calmon

José Marianno Filho Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egídio de Figueiredo

William Proctor Preston William Proctor Preston Raul Cardoso Cerqueira

_ _ _

_ – –

_ – –

_ – –

_ – –

_ _ _

_ – –

_ – –

_ – –

_ – –

_ – –

_ – –

_ – –

_ – –

_ – –

_ – –

_ – –

_ – –

fonte A noite, 07/08/1924 Jornal do Brasil, 19/08/1925
Architectura no Brasil, 29, 
jun.jul.1926

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Conselho Vitalício

ANEXO 01
Diretorias do IAB-DN 
(1924-1970)
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Presidente

Vice-Presid.

Secret. Geral

1o Secretário

2o Secretário

1o Tesoureiro

2o Tesoureiro

fonte

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Conselho Vitalício

1927-1928 1928-1929 1929-1930

Fernando de Nereu Sampaio Cipriano Lemos Adolfo Morales de Los Rios Fl.

Cipriano Lemos Angelo Bruhns Cipriano Lemos

_ _ _

Roberto Magno de Carvalho Adolfo Morales de Los Rios Fl. José Paulo Ferreira

Paulo Candiota Paulo Candiota Paulo Ferreira dos Santos

Angelo Bruhns Raul Cardoso Cerqueira William Proctor Preston

Rafael Galvão Paulo Ferreira dos Santos Antonio Furtado Cavalcanti

Armando de Oliveira Antonio Floderer Angelo Bruhns

Augusto Vasconcellos Jr. Augusto Vasconcellos Jr. Archimedes Memoria

John Curtis José Marianno Filho Frederico Sommer

José Cortez Miguel Calmon Nestor Egídio de Figueiredo

Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egídio de Figueiredo Edgard Pinheiro Vianna

Rafael Paixão Rafael Galvão Rafael Galvão

Raul Cardoso Cerqueira Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho 

Salvador Duque Estrada Batalha Silvio Rebecchi Paulo Candiota

Silvio Rebecchi William Proctor Preston Arnaldo Gladosh

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

O Paiz, 31/07/1927
O Jornal, 28/07/1928; O País, 
01/08/1928; Jornal do Brasil, 
29/07/1928

O Jornal, 01/08/1929

ANEXO 01
Diretorias do IAB-DN 

(1924-1970)
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Presidente

Vice-Presid.

Secret. Geral

1o Secretário

2o Secretário

1o Tesoureiro

2o Tesoureiro

fonte

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Conselho Vitalício

1930-1931 1931-1932 1932-1933

Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egídio de Figueiredo Angelo Bruhns

Augusto Vasconcellos Jr. Paulo Ferreira dos Santos Adolfo Morales de Los Rios Fl.

Cipriano Lemos Ernesto Eugenio Xavier do Prado Roberto Magno de Carvalho 

Paulo Candiota Henrique Lins de Almeida Henrique Lins de Almeida

Ernesto Eugenio Xavier do Prado Frederico Saboia Salvador Duque Estrada Batalha

Raul Cardoso Cerqueira Raul Cardoso Cerqueira Raul Cardoso Cerqueira

Antonio Furtado Cavalcanti Antonio Furtado Cavalcanti Antonio Furtado Cavalcanti

Adolfo Morales de Los Rios Fl. Adolfo Morales de Los Rios Fl. Augusto Vasconcellos Jr.

Angelo Bruhns Celestino Severo de San Juan Celestino Severo de San Juan

Archimedes Memoria Edgard Pinheiro Vianna Ernesto Eugenio Xavier do Prado

Celestino Severo de San Juan José Paulo Ferreira Fernando de Nereu Sampaio

Henrique Lins de Almeida Lucio Costa José Cortez

José Paulo Ferreira Paulo Antunes Ribeiro Paulo Antunes Ribeiro

Paulo Ferreira dos Santos Paulo Candiota Paulo Candiota

Pedro Clark Leite Rafael Galvão Paulo Ferreira dos Santos

Rafael Galvão Ricardo Antunes Rafael Galvão

Roberto Magno de Carvalho Salvador Batalha William Proctor Preston

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

O Jornal, 12/08/1930 Jornal do Brasil, 12/08/1931 Jornal do Commercio, 14/08/1932

ANEXO 01
Diretorias do IAB-DN 
(1924-1970)
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Presidente

Vice-Presid.

Secret. Geral

1o Secretário

2o Secretário

1o Tesoureiro

2o Tesoureiro

fonte

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Conselho Vitalício

1933-1934 1934-1935 1935-1936

Roberto Magno de Carvalho Augusto Vasconcellos Jr Augusto Vasconcellos Jr

Adolfo Morales de Los Rios Fl. Rafael Paixão Henrique R. de Vasconcellos

Ernesto Eugenio Xavier do Prado Cipriano Lemos _

Paulo Candiota Attilio Correa de Lima Cipriano lemos

Henrique Lins de Almeida Firmino Fernandes Saldanha Ricardo Antunes Junior

José Cortez Raul Cardoso Cerqueira Raul Cardoso Cerqueira

Celestino Severo de San Juan Celestino Severo de San Juan Celestino Severo de San Juan

Alberto Reeve Angelo Bruhns Adalberto Szilard

Angelo Bruhns Adolfo Morales de Los Rios Fl. Clito Barbosa Bockel

Augusto Vasconcellos Jr João Donato Gabriel martins Fernandes

Mario Martin de Vasconcellos Marcelo Roberto Giulio Cellini

Paulo Ferreira dos Santos Paulo Candiota Henrique Lins de Almeida

Raphael Galvão Paulo Antunes Ribeiro Lauro Barbosa Coelho

Raul Cardoso Cerqueira Roberto Magno de Carvalho Lucas Mayerofer

Roberto Russel Prentice Roberto Russel Prentice Moacyr Fraga

Tupy Brack Salvador D. Estrada Batalha Pedro Clark Leite

William Proctor Preston Vicente Paulo Baptista da Silva Vicente P. B. da Silva

_ _ William Proctor Preston

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ Paulo Candiota

_ _ Ruderico Pimentel

_ _ Raul Pinto Cardoso

_ _ Fernando de Nereu Sampaio

_ _ Cipriano Lemos

_ _ Nestor Egídio de Figueiredo

_ _ Angelo Bruhns

_ _ Roberto Magno de Carvalho

_ _ Augusto de Vasconcellos Junior

_ _ _

_ _ _

_ _ _

Jornal do Commercio, 17/08/1933 1935-00-00-dn
Arquitetura e Urbanismo, 
mai.jun.1936

ANEXO 01
Diretorias do IAB-DN 

(1924-1970)
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Presidente

Vice-Presid.

Secret. Geral

1o Secretário

2o Secretário

1o Tesoureiro

2o Tesoureiro

fonte

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Conselho Vitalício

1936-1937 1937-1938 1938-1939

Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egídio de Figueiredo

Cipriano Lemos Ricardo Antunes Marcelo Roberto

– _ _

Ricardo Antunes Paulo T. Barreto Victor Hugo da Costa

Luiz Dantas de Castilho Alcides B. Cotia Paulo Filgueiras Junior

Raul Cardoso Cerqueira Raul Cardoso Cerqueira Raul Cardoso Cerqueira

Victor Hugo da Costa Victor Hugo da Costa Orlando Campofiorito

Adalberto Szilard Adalberto Szilard Angelo Murgel

Alcides B. Cotia Antonio Furtado Cavalcanti Alcides B. Cotia

Celestino San Juan Alcides B. Cotia Anton Floderer

Giulio Cellini Carlos H. Porto Carlos Leão

Henrique Lins de Almeida Giulio Cellini F. Faro Filho

José Cortez Horacy Legey de Assis Firmino Fernandes Saldanha

Paulo Candiota Leopoldo Sondy João Lourenço da Silva

Mario Gomes Marcelo Roberto Marcelo Roberto

Paulo T. Barreto Orlando Campofiorito Milton Roberto

Waldomiro Prado de Moura Paulo T. Barreto Orlando Campofiorito

William Proctor Preston Raul Cardoso Cerqueira Paulo Filgueiras Junior

_ Ricardo Antunes Raul Cardoso Cerqueira

_ Victor Hugo da Costa Ricardo Antunes

_ William Proctor Preston Victor Hugo da Costa

_ _ William Proctor Preston

Ruderico Pimentel Paulo Camargo Enéas Silva

Horacy Legey de Assis Daniel Valentim Garcia Mario Vodret

E. Xavier do Prado João Lourenço Daniel Valentim Garcia

Fernando de Nereu Sampaio Fernando de Nereu Sampaio Fernando de Nereu Sampaio

Cipriano Lemos Cipriano Lemos Cipriano Lemos

Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egídio de Figueiredo

Angelo Bruhns Angelo Bruhns Angelo Bruhns

Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho

Augusto de Vasconcellos Junior Augusto de Vasconcellos Junior Augusto de Vasconcellos Junior

_ _ _

_ _ _

_ _ _

Arquitetura e Urbanismo, 
jul.ago.1937

Arquitetura e Urbanismo, 
set.out.1937

Arquitetura e Urbanismo, jul.ago. 
1938

ANEXO 01
Diretorias do IAB-DN 
(1924-1970)
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Presidente

Vice-Presid.

Secret. Geral

1o Secretário

2o Secretário

1o Tesoureiro

2o Tesoureiro

fonte

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Conselho Vitalício

1939-1940 1940-1941 1941-1942

Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egídio de Figueiredo

Angelo Murgel

_

Herminio de Andrade e Silva

Gerson Pompeu Pinheiro

Raul Cardoso Cerqueira

Mario Cunha Pires de Amorim

Alberto Monteiro de Carvalho

Alberto Reeve

Angelo Murgel

Gerson Pompeu Pinheiro

Helio Lage Uchoa Cavalcanti

Herminio de Andrade e Silva

Marcelo Roberto

Mario Cunha Pires de Amorim

Milton Roberto

Orlando Campofiorito

Paulo Candiota

Paulo de Camargo e Almeida

Paulo Filgueiras Junior

Raul Cardoso Cerqueira

Wladimir Alves de Souza

Ademar Marinho

Clito Barboza Bokel

José Cortez

Fernando de Nereu Sampaio Fernando de Nereu Sampaio Fernando de Nereu Sampaio

Cipriano Lemos Cipriano Lemos Cipriano Lemos

Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egídio de Figueiredo

Angelo Bruhns Angelo Bruhns Angelo Bruhns

Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho

Augusto de Vasconcellos Junior Augusto de Vasconcellos Junior Augusto de Vasconcellos Junior

_ _ _

_ _ _

_ _ _

Arquitetura e Urbanismo, ano V, 4

informação não encontradainformação não encontrada

informação não encontrada informação não encontrada

informação não encontradainformação não encontrada

ANEXO 01
Diretorias do IAB-DN 

(1924-1970)
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Presidente

Vice-Presid.

Secret. Geral

1o Secretário

2o Secretário

1o Tesoureiro

2o Tesoureiro

fonte

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Conselho Vitalício

1942-1943 1943-1944 1944-1945

Nestor Egídio de Figueiredo Paulo de Camargo e Almeida Paulo de Camargo e Almeida

Alberto Monteiro de Carvalho Angelo Alberto Murgel Affonso Eduardo Reidy

_ _

Herminio de Andrade e Silva Herminio de Andrade e Silva Hermínio de Andrade e Silva

Aldo Botelho Edwaldo Moreira de Vasconcellos Edwaldo Moreira de Vasconcellos

Raul Cardoso Cerqueira João Cavalcanti de Bastos Mello João Cavaletinti de Bastos Mello

Germano Valença Germando Valença Monteiro Germano Valença Monteiro

Adhemar Marinho Affonso d'Angelo Visconti

Aldo Botelho Alvaro Affonso Rebello

Alberto Monteiro de Carvalho Angelo Alberto Murgel

Affonso Eduardo Reidy Ary Garcia Rosa

Angelo Murgel Carlos Frederico Ferreira

Germano Valença Mario Cunha Pires de Amorim

Hermínio de Andrade e Silva Milton Roberto

Helio Uchoa Cavalcanti Oscar Niemeyer Soares Filho

Marcelo Roberto Renato Mesquita dos Santos 

Milton Roberto Thomaz Estrela

Oscar Niemeyer _

Orlando Campofiorito _

Paulo Candiota _

Raul Cardoso Cerqueira _

_ _

Attilio Correa Lima Attilio Correia Lima

Paulo de Camargo e Almeida Paulo Candiota

Paulo Nunes Pires Afonso Eduardo Reidy

Fernando de Nereu Sampaio Fernando de Nereu Sampaio

Cipriano Lemos Cipriano Lemos

Nestor Egídio de Figueiredo Nestor Egydio de Figueiredo

Angelo Bruhns Angelo Bruhns

Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho

Augusto de Vasconcellos Junior Augusto de Vasconcellos Junior

_ _

_ _

_ _

A Noite, 12/08/1942 / Jornal do 
Comércio 14/08/1942

1943-08-12-dn A Noite, 21/08/1944

informação não encontrada

informação não encontrada

informação não encontrada

ANEXO 01
Diretorias do IAB-DN 
(1924-1970)
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Presidente

Vice-Presid.

Secret. Geral

1o Secretário

2o Secretário

1o Tesoureiro

2o Tesoureiro

fonte

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Conselho Vitalício

1945-1946 1946-1947 1947-1948

Paulo de Camargo e Almeida Firmino Fernandes Saldanha Firmino Fernandes Saldanha

Affonso Eduardo Reidy Oscar Niemeyer Soares Filho Oscar Niemeyer Soares Filho

_ _ _

Herminio de Andrade e Silva Alfredo Jorge Guimarães Ferreira Henrique Ephin Mindlin

Joaquim de Almeida Mattos José de Souza Reis Galdino D. Costa da Cunha Lima

João Cavalcanti de Bastos Mello Alvaro Affonso Rebello Edgar Guimarães do Valle

Germano Valença Monteiro Galdino D. Costa da Cunha Lima Milton Roberto

Affonso Eduardo Reidy Affonso Eduardo Reidy Affonso Eduardo Reidy

Alvaro Affonso Rebello Alcides da Rocha Miranda Alcides da Rocha Miranda

Armando Stamille Genarino Ary Garcia Rosa Alfredo Jorge Guimarães Ferreira

Ary Garcia Rosa Edgar Guimarães do Valle Alvaro Affonso Rebello

Cardlos Frederico Ferreira Fernando G. Saturnino de Brito Eduardo Corona

Edgar Guimarães do Valle Herminio de Andrade e Silva Edgar Guimarães do Valle

Edwaldo Moreira de Vasconcellos João Cavalcanti de Bastos Mello Galdino D. Costa da Cunha Lima

Germano Valença Monteiro Leônidas Victor Cheferrino Henrique Ephin Mindlin

Helio Lage Uchoa Cavalcanti Marcelo Roberto Helio Lage Uchoa Cavalcanti

Henrique Ephim Mindlin Alfredo Jorge Guimarães Ferreira Herminio de Andrade e Silva

Herminio de Andrade e Silva Alvaro Affonso Rebello José de Souza Reis

João Cavalcanti de Bastos Mello Firmino Fernandes Saldanha Leônidas Victor Cheferrino

Joaquim de Almeida Mattos Galdino D. Costa da Cunha Lima Marcelo Roberto

José Theodulo da Silva José de Souza Reis Milton Roberto

Oscar Niemeyer Soares Filho Oscar Niemeyer Soares Filho Oscar Niemeyer Soares Filho

Mario Cunha Pires de Amorim Helio Lage Uchoa Cavalcanti Fernando G. Saturnino de Brito

Milton Roberto Henrique Ephim Mindlin João Cavalcanti de Bastos Mello

Paulo Candiota Milton Roberto Paulo Thedim Barreto

Adolfo Morales de Los Rios Adolfo Morales de Los Rios Adolfo Morales de Los Rios

Angelo Bruhns Angelo Bruhns Angelo Bruhns

Augusto Vasconcellos Junior Augusto Vasconcellos Junior Augusto Vasconcellos Junior

Nestor Egydio de Figueiredo Nestor Egydio de Figueiredo Nestor Egydio de Figueiredo

Paulo de Camargo e Almeida Paulo de Camargo e Almeida Paulo de Camargo e Almeida

Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho

_ _ Firmino Fernandes Saldanha

_ _ _

_ _ _

1946-00-00-a-dn Relatório de Gestão 1949-1950 Circular 02 de 01/09/1947

ANEXO 01
Diretorias do IAB-DN 

(1924-1970)



513

Presidente

Vice-Presid.

Secret. Geral

1o Secretário

2o Secretário

1o Tesoureiro

2o Tesoureiro

fonte

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Conselho Vitalício

1948-1949 1949-1950 1950-1951

Firmino Fernandes Saldanha Milton Roberto Milton Roberto

Oscar Niemeyer Soares Filho Affonso Eduardo Reidy Oscar Niemeyer Filho

_ _ _

Hildebrando Pelagio Herminio de Andrade e Silva Paulo Antunes Ribeiro

Eduardo Corona Ernani Mendes de Vasconcellos Edwaldo Moreira de Vasconcellos

Alvaro Affonso Rebello Ary Garcia Roza Ary Garcia Roza

Galdino D. Costa da Cunha Lima Henrique E. Mindlin Pedro Clark Leite

Ary Garcia Roza Ary Garcia Roza Ary Garcia Roza

Alcides da Rocha Miranda Alvaro Vital Brasil Affonso Eduardo Reidy

Alvaro Affonso Rebello Affonso Eduardo Reidy Carlos Frederico Ferreira

Affonso Eduardo Reidy Ernani Mendes de Vasconcellos Edwaldo Moreira de Vasconcellos

Alfredo Jorge Guimarães Ferreira Flavio D'Aquino Eduardo Kneese de Mello

Carlos Frederico Ferreira Herminio de Andrade e Silva Helio Lage Uchoa Cavalcanti

Milton Roberto Henrique E. Mindlin Henrique E. Mindlin

Eduardo Corona José de Souza Reis Mauricio Roberto

Galdino D. Costa da Cunha Lima Leo Ribeiro de Morais Marcelo Roberto

Hildebrando Pelagio Mario Henrique Glycerio Torres Mario Henrique Glycerio Torres

Helio Lage Uchoa Cavalcanti Milton Roberto Oscar Niemeyer Filho

Henrique E. Mindlin Marcelo Roberto Pedro Clark Leite

José de Souza Reis Oscar Niemeyer Filho Paulo Antunes Ribeiro

Maurício Roberto Renato Righeto Valentim Peres de Oliveira Neto

Oscar Niemeyer Soares Filho Rino Levi Waterloo da Silveira Landim

Edgard Guimarães do Valle Hildebrando Pelagio Herminio de Andrade e Silva

Leonidas Victor Cheferrino Helio Lage Uchoa Cavalcanti José de Souza Reis

Marcelo Roberto Icaro de Castro Mello Rino Levi

Adolfo Morales de Los Rios Adolfo Morales de Los Rios Adolfo Morales de Los Rios

Angelo Bruhns Angelo Bruhns Angelo Bruhns

Augusto Vasconcellos Junior Augusto Vasconcellos Junior Augusto Vasconcellos Junior

Nestor Egydio de Figueiredo Nestor Egydio de Figueiredo Nestor Egydio de Figueiredo

Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho

Firmino Fernandes Saldanha Firmino Fernandes Saldanha Firmino Fernandes Saldanha

Paulo de Camargo e Almeida Paulo de Camargo e Almeida Paulo de Camargo e Almeida

_ _ _

_ _ _

Circular 09 de 02/09/1948 Relatório de Gestão 1949-1950 Relatório de Gestão 1950-1951
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Presidente

Vice-Presid.

Secret. Geral

1o Secretário

2o Secretário

1o Tesoureiro

2o Tesoureiro

fonte

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Conselho Vitalício

1951-1952 1952-1953 1953-1954

Milton Roberto Milton Roberto Paulo Antunes Ribeiro

Oscar Niemeyer Filho Paulo Antunes Ribeiro Jorge Machado Moreira

_ _ _

Paulo Antunes Ribeiro Valentim Peres de Oliveira Neto Valentim Peres de Oliveira Neto

Edwaldo Moreira de Vasconcellos Mario Henrique Glycerio Torres Carlos Frederico Ferreira

Ary Garcia Roza Ary Garcia Roza Ary Garcia Roza

Waterloo da Silveira Landim Waterloo da Silveira Landim Lauro Gusmão Pereira Lessa

Ary Garcia Roza Aldary Henriques Toledo Américo Rodrigues Campello

Affonso Eduardo Reidy Américo Rodrigues Campello Ary Garcia Roza

Carlos Frederico Ferreira Ary Garcia Roza Carlos Frederico Ferreira

Edwaldo Moreira de Vasconcellos Benjamim de Araujo Carvalho Giuseppina Pirro

Helio Lage Uchoa Cavalcanti Carlos Frederico Ferreira Henrique E. Mindlin

Henrique E. Mindlin Ernani Mendes de Vasconcellos João Cavalcanti de Bastos Mello

Jorge Machado Moreira Giuseppina Pirro Jorge Machado Moreira

Mauricio Roberto Henrique E. Mindlin José Bina Fonyat Filho

Marcelo Roberto Jorge Machado Moreira Lauro Gusmão Pereira Lessa

Mario Henrique Glycerio Torres José Bina Fonyat Filho Mario Henrique Glycerio Torres

Oscar Niemeyer Filho Mario Henrique Glycerio Torres Maurício Roberto

Pedro Clark Leite Maurício Roberto Oswaldo Correa Gonçalves

Paulo Antunes Ribeiro Paulo Antunes Ribeiro Paulo Antunes Ribeiro

Valentim Peres de Oliveira Neto Valentim Peres de Oliveira Neto Sergio Bernardes

Waterloo da Silveira Landim Waterloo da Silveira Landim Valentim Peres de Oliveira Neto

Giuseppina Pirro Affonso Eduardo Reidy Affonso Eduardo Reidy

Herminio de Andrade e Silva Marcelo Roberto Alfredo Jorge Guimarães Ferreira

Rino Levi Oscar Niemeyer Filho Oscar Niemeyer Filho

Adolfo Morales de Los Rios Adolfo Morales de Los Rios Adolfo Morales de Los Rios

Angelo Bruhns Angelo Bruhns Angelo Bruhns

Augusto Vasconcellos Junior Augusto Vasconcellos Junior Augusto Vasconcellos Junior

Nestor Egydio de Figueiredo Nestor Egydio de Figueiredo Nestor Egydio de Figueiredo

Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho Paulo de Camargo e Almeida

Firmino Fernandes Saldanha Firmino Fernandes Saldanha Roberto Magno de Carvalho

Paulo de Camargo e Almeida Paulo de Camargo e Almeida Firmino Fernandes Saldanha

_ _ _

_ _ _

Relatório de Gestão 1951-1952 Relatório de Gestão 1952-1953 Relatório de Gestão 1953-1954
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Presidente

Vice-Presid.

Secret. Geral

1o Secretário

2o Secretário

1o Tesoureiro

2o Tesoureiro

fonte

Conselho Diretor

Conselho Fiscal

Conselho Vitalício

1954-1955 1955-1956 1956-1957

Paulo Antunes Ribeiro Ary Garcia Roza Ary Garcia Roza

Jorge Machado Moreira Maurício Roberto Oscar Niemeyer Filho

_ _ _

Altino Ferreira das Neves Valentim Peres de Oliveira Neto José Bina Fonyat Filho

Floroaldo Albano Floroaldo Albano Lucídio Guimaraes Albuquerque

Ary Garcia Roza Américo Rodrigues Campello Ernani Mendes de Vasconcellos

Raif Cezar Habib Raif Cezar Habib Carlos Linhares Veloso

Almir de Gouvea Gadelha Almir de Gouvea Gadelha Affonso Eduardo Reidy

Altino Ferreira das Neves Altino Ferreira das Neves Almir de Gouvea Gadelha

Américo Rodrigues Campello Américo Rodrigues Campello Carlos Frederico Ferreira

Ary Garcia Roza Ary Garcia Roza Carlos Linhares Veloso

Floroaldo Albano Floroaldo Albano Ernani Mendes de Vasconcellos

Henrique E. Mindlin Henrique E. Mindlin Flavio Marinho Rego

Jorge Machado Moreira Jorge Machado Moreira Helio Lage Uchoa Cavalcanti

José Bina Fonyat Filho José Bina Fonyat Filho Henrique E. Mindlin

Luiz Alberto E. de Magalhães Luiz Alberto E. de Magalhães Jorge Machado Moreira

Lygia Fernandes Lygia Fernandes José Affonso Soares

Marcos Konder Neto Marcos Konder Neto José Bina Fonyat Filho

Maurício Roberto Maurício Roberto Lucídio Guimaraes Albuquerque

Oswaldo Correa Gonçalves Oswaldo Correa Gonçalves Marcello Accioly Fragelli

Raif Cezar Habib Raif Cezar Habib Maurício Roberto

Valentim Peres de Oliveira Neto Valentim Peres de Oliveira Neto Oscar Niemeyer Filho

Affonso Eduardo Reidy Affonso Eduardo Reidy Paulo Ferreira dos Santos

Alvaro Vital Brasil Alvaro Vital Brasil Rino Levi

Marcelo Roberto Marcelo Roberto Sergio Wladimir Bernardes

Adolfo Morales de Los Rios Adolfo Morales de Los Rios Adolfo Morales de Los Rios

Angelo Bruhns Angelo Bruhns Angelo Bruhns

Augusto Vasconcellos Junior Augusto Vasconcellos Junior Augusto Vasconcellos Junior

Nestor Egydio de Figueiredo Nestor Egydio de Figueiredo Nestor Egydio de Figueiredo

Paulo de Camargo e Almeida Paulo de Camargo e Almeida Paulo de Camargo e Almeida

Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho Roberto Magno de Carvalho

Firmino Fernandes Saldanha Firmino Fernandes Saldanha Ary Garcia Roza

Paulo Antunes Ribeiro Paulo Antunes Ribeiro Firmino Fernandes Saldanha

_ _ Paulo Antunes Ribeiro

Relatório de Gestão 1954-1955 Relatório de Gestão 1955-1956 Relatório de Gestão 1956-1957
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1957-1959 1959-1961 1961-1963 1963-1965

presidente Ary Garcia Rosa Ary Garcia Rosa Icaro de Castro Mello Icaro de Castro Mello

Rino Levi Carlos Frederico Ferreira Jorge Machado Moreira Jorge Machado Moreira

_
João Batista Vilanova 
Artigas

João Batista Vilanova 
Artigas

Acacio Gil Borsoi

_ Rino Levi Irineu Breitman João Carlos Paiva Silva

secretário geral _ Paulo Antunes Ribeiro Paulo Antunes Ribeiro
Paulo Antunes Ribeiro 
(Flavio Leo da Silveira)

1 secretário Paulo Antunes Ribeiro Rubens Carneiro Vianna Eduardo Kneese de Mello Giancarlo Gasperini

2 secretário
Roberto Magno de 
Carvalho (Carlos Frederico 
Ferreira)

Fernando da Silva Oliveira 
(Levy Menezes)

José Bina Fonyat Marcos Konder Netto

1 tesoureiro Icaro de Castro Mello
Ernani Mendes de 
Vasconcellos

Eduardo Corona Sergio Augusto Rocha

2 tesoureiro
Paulo Ferreira dos Santos 
(Paulo Zuquim de F. 
Neves)

Décio Correa Machado Flavio Marinho Rego Walter Saraiva Kneese

1966-1968 1968-1970 1970-1972

presidente Fabio Penteado Eduardo Kneese de Melo Benito Sarno

Affonso Baqueiro Rios Miguel Pereira Miguel Pereira

Carlos Maximiliano Fayet Reinaldo Calvo Sabino Barroso

José Fernando Nunes de 
Carvalho

José Fernandes Paulo Bastos

secretário geral Sabino Barroso Fabio Penteado Wilson Angelin

1 secretário Heitor Vignoli Edgard Graeff Neudson Braga

2 secretário Reynaldo Calvo Ary Magalhães Bernardo Teitelbaum

1 tesoureiro
Oswaldo Correa 
Gonçalves

Pedro Paulo de Melo 
Saraiva

Ary Magalhães

2 tesoureiro Luiz Forte Netto Emil Bered Armando Holanda

vice-presidentes

vice-presidentes
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ANEXO 02
CONGRESSOS INTERNACIONAIS (1920 -1970)

CPA CPIA RIA CIAM UIA

1920 Montevidéu 1o

1921

1922

1923 Santiago 2o

1924 Amsterdam

1925 Washington D.C.

1926

Buenos Aires 3o

Haia e Amsterdam 11o

1928 La Sarraz 1o

1929 Frankfurt 2o

Rio de Janeiro 4o

Bruxelas 3o

1931 Budapeste 12o

1932 Moscou 1o

Milão 2o

Atenas 4o

1934

1935 Europa Central 3o

1936 Roma 13o

1937 Paris 14o 4o 5o

1938

1939 Washington 15o

1940 Montevidéu 5o

1941

1942

1943

1944

1945

1946

INSTITUIÇÃO
LUGARANO

?

1933

1927

1930
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CONGRESSOS INTERNACIONAIS (1920 -1970)

CPA CPIA RIA CIAM UIA

INSTITUIÇÃO
LUGARANO

Lima 6o

Bridgewater 6o

1948 Lausanne 1o

1949 Bergamo 7o

1950 Havana 7o

Hoddesdon 8o

Rabat 2o

1952 México D.F. 8o

1953 Lisboa 3o

1954 Aix-en-Provence 9o

Caracas 9o

Dubrovnik 10o

Haia 4o

1956

1957

1958 Moscou 5o

1959 Otterlo 11o

1960 Buenos Aires 10o

1961 Londres 6o

1962

1963 Havana 7o

1964

Washington D.C. 11o

Paris 8o

1966

1967 Praga 9o

1968 Bogotá 12o

1969 Buenos Aires 10o

1970 Porto Rico 13o

1955

1965

1951

1947
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