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AFIRMAÇÕES DE UM ESP AÇO POLÍT ICO 
 
As primeiras décadas do século XX assistem à formalização da vida política e 

administrativa do país. A lenta construção das instituições estatais percorre um arco que vai da 
organização estrutural para uma miríade de espaços que demarcam e consolidam a incumbência 
do Estado. Tanto no âmbito do interesse público quanto do privado, determinam-se ingerências e 
limites: também a sociedade vai conformando seus próprios espaços de atuação e relações. 
Trata-se da organização da vida coletiva em todos seus níveis: política, produção, transporte, 
códigos de higiene, de edificação, de comércio, até as minúcias como formas de se vestir nas 
praias públicas ou a regulamentação do carnaval, formam parte dessa multiplicidade que tenta 
regular a sociedade. 

Para a Arquitetura, os primeiros anos do século impõem uma mudança qualitativa, com 
ressonâncias não só na formação de suas instituições mas principalmente nos seus instrumentos 
projetuais e de configuração formal. As transformações produtivas decorrentes da modernização 
adquirem mais o caráter de uma imposição ex-novo do que a revolução de um sistema 
estabelecido longamente. Ainda assim, o descompasso entre a conservação de um vínculo forte 
com as formas de pensar a arquitetura no século XIX e o deslocamento produzido pelos novos 
atores na década de 30, tem como resultado uma longa transição e uma longa convivência entre 
modelos diferentes, às vezes opostos, que se exprimem em uma multiplicidade de elementos que 
formam um difuso domínio de objetos. 

Esse domínio de objetos, que constitui aquilo que Bourdieu chama de campo,1 precisa 
estabelecer uma base de identidades para se permitir traçar relações, tanto no próprio interior do 
campo quanto em função dos outros âmbitos sociais. Um universo de objetos, interesses, 
discursos se traça sobre o espaço do habitar do homem, sobre os abrigos significativos que 
conformam o seu entorno de vida. A referência a esses abrigos significativos se torna o fio que vai 
costurando elementos tão diversos quanto o próprio construído, as idéias, as revistas, os planos 
urbanos, sistemas de ensino, concursos, congressos; práticas e discursos complexos e difusos 
imbricados no jogo de interesses de outros diversos campos.  

Na construção social do conhecimento e dos espaços de legitimação, sujeitos e 
instituições traçam significados, ordenam discursos, organizam as relações com base na 
detenção de um capital cultural, social, econômico e simbólico.2 A complexidade destes 
relacionamentos, que carregam sua própria lógica e regras, permite identificar elementos que 
tomam autonomia, transformando o campo tanto internamente quanto em sua relação prática e 
simbólica com os outros campos.  

Precisamente, na Argentina, os anos trinta representam anos de definições e afirmações, 
de reacomodamentos na possessão do capital, de construção de um domínio de objetos que 
deve ser resguardado como espaço próprio, de transformação dos atores sociais que entram no 
embate pelo capital, já não econômico e social, mas fundamentalmente simbólico. Os arquitetos 
presentes no país no fim do século XIX, estrangeiros ou formados no estrangeiro, reproduziam 
uma privilegiada condição de classe que vai se desmanchar no processo de expansão 
demográfica e urbana de princípios do XX. Ainda que lentamente, a criação de novas instituições 
e o surgimento de novos atores sociais vão colocando problemas que requerem outros 
instrumentos teóricos e práticos para afrontá-los: o processo de lhes dar resposta será então um 
processo de invenção, mas também de permanente negociação entre interesses do passado e 
do presente, entre um sistema que assiste à sua transformação e outro ainda rascunhado mas já 
lutando por sua legitimação. 

Na formação de um sistema anônimo, de construção e estabelecimento do fazer e pensar 
a cidade e a arquitetura, o primeiro momento para a conformação de uma base de identidades se 
dá com a criação das associações profissionais. A formação da Sociedad Central de Arquitectos 
(SCA), em 1886, constitui o intento de fixar regras tanto para o exercício da profissão quanto para 
a inserção do arquiteto na sociedade, seja no âmbito privado, seja no âmbito público. Com a sua 
posterior ingerência no sistema de ensino e no monopólio das relações com o Estado, a SCA irá 

                                                        
1 Bourdieu, Pierre. Avec Loïc J. D. Wacquan. Réponses. Paris, Seuil, 1992. 
2 Bourdieu, Pierre, idem. 
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ocupando maiores espaços, evidenciando a necessidade de organizar um consenso, estabelecer 
uma ordem que, tornada disciplina, legitime uma determinada vontade de verdade. 

Mas, para a década de trinta a chamada à ordem é já um oxímoro inviável, a diversificação 
realizando-se em todos os planos e impedindo a hegemonia de quaisquer grupos. É 
precisamente desse modo que o campo se constitui e se desenvolve como espaço de dissenso, 
expressado na multiplicidade de imagens que percorrem a arquitetura da cidade, atingindo as 
diferentes formações profissionais e os inumeráveis modos de se difundir e debater os seus 
temas: as palestras, congressos, concursos, revistas, assim como as ações sobre o urbano e 
sobre a edificação: projetos, regulamentos, códigos que estabelecem as praxes da cultura 
arquitetônica. 

Atrelados ao mesmo desejo de construção –real e simbólico- da cidade, os diferentes 
elementos e em que se resolve o campo constituem uma densa trama de tempos e espaços 
diversos, vontades e consciências coletivas que se sobrepõem aos indivíduos, e cujas relações 
resulta difícil de desagregar. Contudo, provisoriamente, poder-se-ia desfiar a trama de atos e 
pensamentos analisando os modos de associação profissional, os espaços de ensino e as 
formas de difusão e debate das idéias: sub-campos duma Arquitetura que pretende se instituir em 
disciplina, instaurando seu corpus teórico, estabelecendo suas próprias relações internas, 
construindo espaços culturais de opinião e de ação, quer dizer, instalando a sua própria vontade 
política de extensão. 
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RECONHECER-SE:  FORM AS DE ASSOCI AÇÃO 
 
Ainda antes do estabelecimento de um sistema de ensino, da diversificação das formas de 

difusão das atividades profissionais e participação institucional no campo de governo e atividades 
privadas, os arquitetos se reconhecem como portadores de um saber que precisa se definir e se 
instaurar de modo legítimo na sociedade. No processo de modernização institucional iniciado na 
década de ’80 do século XIX, produz-se uma passagem que desloca o sujeito individual, 
instalando no seu lugar a voz socialmente autorizada da instituição. A fundação da Sociedad 
Central de Arquitectos (SCA) argentina, em 1886, constitui o primeiro passo para a formação da 
Arquitetura como disciplina.3  

Até então a construção resolvia-se nas mãos dos poucos arquitetos –estrangeiros ou não- 
que percorriam o país, realizando a materialização do novo Estado surgido da unificação política, 
ou dos construtores e idôneos que edificam o tecido urbano. Mas a formação de uma “massa 
crítica” leva à constituição da Sociedade, como forma de estabelecer as incumbências duma 
praxe, mas também se tornar árbitro das formas de pensar cidade e arquitetura. 

Em 1904, a presença importante de arquitetos estrangeiros ou formados no exterior leva à 
promulgação de uma primeira lei para a regulação da atividade. Entre essa data e fins dos anos 
quarenta, o número cada dia maior de arquitetos, engenheiros e técnicos conduz à promulgação 
de inúmeras leis, decretos e regulamentações, com o objetivo de fixar campos de ação mais 
específicos, dando resposta à cada dia mais complexa ingerência da profissão em diversos 
espaços, do público e do privado, assim como pela exigência de outorgar legalidade ao trabalho 
daqueles estrangeiros. Em torno à integração destes últimos à matrícula e na procura de uma 
regulamentação, se produzem debates que importam interesses tão difusos quanto a defesa da 
boa arquitetura ou do nacional, mas que mascaram a defesa de um espaço de trabalho e 
representação que se sabe incerto.  

Assim, o surgimento das corporações profissionais, próprio das primeiras décadas do 
século, envolve não só questões especificamente disciplinares mas a luta pelo monopólio de uma 
determinada atividade. Para uma profissão tão altamente representativa quanto a arquitetura, a 
detenção do capital simbólico que supõe o arbítrio sobre a beleza do construído se torna 
fundamental e leva à pressão sobre o Estado, com o intuito de alcançar o privilégio da prática. 

Apesar dos debates, a aceitação dos títulos estrangeiros se realiza bem cedo, 
reconhecendo o que é toda uma procurada tradição de ensino, seja dos politécnicos ou das 
escolas de Belas Artes européias, reconhecendo também uma certa superioridade dessa alta 
cultura com que uma classe privilegiada se identifica. A discussão mais acirrada se dá a respeito 
das incumbências dos assim chamados idôneos que, em teoria, não contam com a adequada e 
suficiente formação para exercer a arte de projetar e construir. A cisão se produz a partir da 
formação não universitária dos técnicos e mestres de obras graduados nas escolas médias, e 
ainda mais com os construtores idôneos, formados na prática e que, num momento de grande 
mobilidade social, vão ocupando espaços cada vez maiores. 

O debate em torno destes espaços perpassa desde o primeiro momento a SCA, mas se 
faz mais forte na década de vinte, com o crescimento da cidade de Buenos Aires e o aumento do 
número de arquitetos formados na Escola de Arquitetura, criada em 1901. A necessidade de fixar 
uma regulamentação profissional envolve então um amplo arco de argumentações, visando a 
conformação de um espaço de privilégio: 

La profesión de arquitecto no se limita a los conocimientos artísticos y empíricos de otras 
épocas; hoy, por la misma índole de las modernas construcciones, se exigen, además, 
conocimientos profundos y científicos, de los cuales carecen la mayoría de aquellos que se 
dedican a ejercer ilegalmente la profesión sin título universitario que garantice las 

                                                        
3 Liernur, Jorge Francisco; Aliata, Fernando (orgs.). Diccionario Histórico de Arquitectura, Hábitat y urbanismo en la Argentina. (Edición 
Preliminar). Buenos Aires, Sociedad Central de Arquitectos; FADU-UBA; Instituto de Arte Americano Mario Buschiazzo, 1992. Di Bello, 
Roxana. La formación de los arquitectos hacia 1930. In: Escritos del Instituto de Arte Americano, 1997. Documento de Trabajo nº 4. Buenos 
Aires. FADU – UBA, 1998; Liernur, Jorge Francisco. El discreto encanto de nuestra arquitectura 1930 – 1960. Revista Summa nº 223. 
Buenos Aires, marzo 1986; Liernur, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina del Siglo XX. La construcción de la modernidad. Buenos 
Aires. Fondo Nacional de las Artes, 2001; Waisman, Marina. La cultura arquitectónica en el período de integración nacional. In: AA. VV. 
Documentos para una historia de la arquitectura argentina. Buenos Aires. Ediciones Summa, 1984; Revista de Arquitectura. Buenos Aires, 
SCA- CEA, 1924 – 1950. 



A  C O N S T R U Ç Ã O  D O  C A M P O  P R O F I S S I O N A L    

 56 

exigencias estéticas, la estabilidad, la seguridad, la higiene y hasta el rendimiento lógico y 
equitativo de un edificio.4 

Embora existirem diversas associações profissionais que mediavam a praxe, aproximando 
construtores, engenheiros, técnicos, agrimensores e arquitetos, a SCA e a Universidade exigem 
do Estado uma delimitação precisa de obrigações e responsabilidades que, ao diferenciar os 
espaços de atuação, lhes permitisse estabelecer um âmbito próprio e exclusivo de opinião e 
prática: 

En el fondo, lo que se desea y expresa por mi intermedio esta facultad de Ciencias 
Matemáticas, es una reglamentación profesional eficiente, que ofrezca garantías máximas 
para las construcciones civiles de la ciudad, del punto de vista de la seguridad, higiene y 
belleza de los edificios. No se trata de operar exclusiones indebidas de profesionales o 
idóneos de las construcciones, sino de que cada cual ocupe el lugar que le corresponda por 
su preparación técnica y científica;...5 

Seja da SCA ou da Universidade exige-se ao Estado, como responsável pela educação, 
zelar por esse mesmo investimento, forçando assim a criação de novas instituições de gestão e 
controle e novos âmbitos de trabalho. Assim, as primeiras regulamentações vão tentando definir 
segmentos mais específicos, que envolvem tanto a demarcação de campos profissionais quanto 
a promulgação de normas que, referidas a um domínio público, impõem-se sobre a atuação de 
um setor que detém um determinado conhecimento. Porém, trata-se de uma complexa 
construção histórica, em que se misturam interesses políticos e corporativos: se num patamar a 
exigência de contar com planos urbanísticos e códigos de edificação provém do próprio Estado, 
noutro são os arquitetos, engenheiros e construtores que reclamam a regulação daquilo que lhes 
permite se inserir legitimamente no sistema produtivo. 

 
Embora os arquitetos santafesinos participassem da Sociedad Central de Arquitectos, 

como sócios ativos ou aderentes, no caso dos estudantes,6 o crescimento das atividades da 
profissão ou ligadas à construção leva à formação de outras instituições que geralmente reúnem 
arquitetos, engenheiros e agrimensores, enquanto os técnicos constituem a sua própria 
associação, a Asociación de Técnicos Nacionales de Santa Fe, criada em 1932. Nesse mesmo 
ano também é fundada a sede Rosario da SCA, evidenciando um crescimento que permite a 
transformação dos atores individuais em sujeitos coletivos, construindo um espaço de 
cruzamento entre práticas e interesses públicos e privados. 

De 1932 até 1944, ano da fundação do Centro de Arquitectos na cidade de Santa Fe, os 
arquitetos santafesinos participam alternativamente da SCA nacional e da sede Rosario. Embora 
sem um espaço legalmente constituído na capital da província, o projeto de se agruparem é um 
tópico sempre presente. Frente à presença cada vez mais forte dos técnicos formados na Escuela 
Industrial de Santa Fe, os arquitetos ocupam espaços chave na administração pública, 
participando nos congressos pan-americanos, da habitação popular, de urbanismo - 
individualmente ou como representantes dos organismos oficiais- e se envolvendo na construção 
do próprio espaço institucional. 

De 1934 é a lei provincial 2429 que institui o Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa 
Fe, que regula o trabalho de engenheiros, arquitetos e agrimensores e que, da mesma forma que 
no resto do país, reúne todas essas diferentes profissões relacionadas à construção. A lei tinha 
sido o resultado das demandas colocadas no Primer Congreso Nacional de Ingenieros, 
Arquitectos y Agrimensores, realizado em La Plata em novembro de 32, cujo tema principal girava 
em torno das questões da regulamentação profissional, agremiação, da função social da 
profissão, de sua formação e honorários.7 A principal preocupação do congresso referia-se à 
necessidade de delimitar incumbências, evitando atritos, além de estabelecer a exclusividade no 
exercício da profissão daqueles formados nas universidades nacionais. Novamente colocava-se 
uma exigência que já tinha sido discutida na ocasião da promulgação das leis que regulavam o 

                                                        
4 Christophersen, Alejandro. Algunas reflexiones sobre la reglamentación de la profesión de Arquitecto. Revista de Arquitectura nº 54. 
Buenos Aires, junio 1925. 
5 Nota do Decano da Facultad de Ciencias Matemáticas da UNL , José S. Cardarelli ao presidente do Conselho Deliberante de Rosario, Dr. 
J. Diez de Andino. In: Revista de Arquitectura nº 56. Buenos Aires, agosto 1925. 
6 Os estudantes que manifestavam a sua vontade de ser sócios da SCA eram inscritos como aderentes até a sua formatura e posterior 
aprovação como membros plenos.  
7 El Congreso Nacional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de La Plata. In: Revista de Arquitectura. Buenos Aires, diciembre 1932. 
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trabalho dos estrangeiros ou daqueles argentinos formados no exterior. Mas também a 
demarcação da exigência da graduação universitária alertava sobre o que logo se tornaria um 
conflito com os técnicos, de formação média. O congresso manifestava assim 

Que la agremiación profesional es de intensa y primordial necesidad, tanto para la defensa 
de los intereses materiales de la profesión como para la elevación y dignificación intelectual 
y espiritual de los profesionales y la protección de los intereses generales de la sociedad en 
que vivimos, dada la acción de vigilancia, de consejo, de regulación, que las agrupaciones 
profesionales pueden desarrollar. 8  

Vigilância do cumprimento de normas que, porém, ainda encontram-se questionadas e são 
revisadas constantemente; conselho que constrói uma taxinomia, determinando espaços do 
correto e do incorreto; regulação de um fazer, da construção da cidade, mas fundamentalmente 
da disciplina, do pensamento e as regras da arquitetura. Quer dizer, monopólio de um lugar 
socialmente autorizado em função da própria situação de classe. 

Embora essa presença constante dos arquitetos no espaço público –seja discursivo ou 
materializado-, até 1944 a conformação do campo institucional em Santa Fe permanece lacunar, 
espalhado na trama social que individualmente ocupam os profissionais. Se bem dentro do 
Estado ou das organizações sociais se apresentam como portadores de um saber, os arquitetos 
ainda deverão se legitimar como grupo. No V Congresso Pan-americano de Arquitetos, celebrado 
em Montevidéu em 1940, os arquitetos santafesinos abordam um amplo leque de problemas 
colocados fundamentalmente a partir da função pública: habitação popular, escolas, ensino, 
construções sanitárias. Como representantes de diversos escritórios de governo, participam ali 
aqueles que logo fundarão o Centro de Arquitectos de Santa Fe, a 17 de agosto de 1944,9 entre 
outros, Roberto Croci e Guerino Guerra da Dirección de Obras Públicas do Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe, e o arquiteto Leopoldo Van Lacke, da Municipalidad de la Ciudad de Santa 
Fe.10 Precisamente, em 1944, Guerino Guerra será o primeiro presidente do Centro de Arquitectos 
que, ao ser criado, ainda depende da División Santa Fe da SCA, com sede em Rosario. Uma 
escassa vintena de arquitetos assinam a primeira ata,11 evidenciando uma forte vontade de 
associação e materialização daquilo que é um espaço socialmente disperso. Porém, a sua 
inserção nas instituições estatais permite aos arquitetos se posicionarem rapidamente como 
árbitros nos concursos e jurados nas comissões de obras do governo. De outro lado, os 
arquitetos estabelecem seu próprio campo de relações, com a criação de uma biblioteca, a 
organização de palestras e homenagens, a participação em concursos privados e nas eleições 
do Consejo de Ingenieros. Mas também já no primeiro ano o Centro de Arquitectos tem que lidar 
com os técnicos construtores. Estes, segundo o Reglamento de Edificación em vigência, podiam 
assinar as plantas como construtores de primeira categoria, junto a engenheiros e arquitetos- 
mediante exame e registro no Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad: 

... se considerarán Constructores de 1ra. categoría, que podrán realizar toda clase de 
construcciones, a los ingenieros civiles y arquitectos diplomados o revalidados en una 
universidad nacional, como también los que estén diplomados como Maestros Mayores de 
Obra, o Técnicos Constructores por las Escuelas Industriales de la Nación, con tres años de 
práctica continuada en la ejecución de obras y que hayan demostrado una especial 
competencia...12 

Mas o regulamento –seja para o pedido de autorização de obra, seja para a assinatura das 
plantas- referia-se à construção e em parte nenhuma ao projeto.13 Por volta de 1944, tendo 
apresentado um relatório ao município, os técnicos tinham conquistado o direito de se valer do 
nome de Estudio de Arquitectura, o que de fato igualava duas formações de grau diferente. Por 
conseguinte os arquitetos consideraram 

                                                        
8 El Congreso Nacional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de La Plata. In: Revista de Arquitectura. Buenos Aires, diciembre 1932. 
9 Libro de Actas del Centro de Arquitectos de Santa Fe, 1944 – 1953. Consta no Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 
1. 
10 V Congreso Panamericano de Arquitectos. Actas y Trabajos. Montevideo, 1940. Montevideo, mayo 1942. 
11 Víctor E. Recagno, Domingo Rizzoto, Ernesto Rouillión Echesortu, Luis A. Rébora, todos eles da SCA Rosario. Guerino C. Guerra, Pedro 
Mazzuchelli, Carlos A. Galli, Santiago Luis Toretta, Roberto Croci, César Fernández Paredes, Eugenio Neyra, Guillermo Ebrecht, Juan Mai, 
Francisco Baroni, Hugo E. Baragiola, David Berjman, Hernán Busaniche, Raúl C. Calvo, Horacio Díaz Nicolau, Rodolfo E. A. Grecco, Angel 
Gronda, José Giscafré, Jorge Mansur, Humberto Orlando, Reynaldo Varea, Leopoldo Van Lacke. In: Libro de Actas del Centro de 
Arquitectos de Santa Fe, 1944 – 1953. 
12 Ordenanza 2405. Reglamento General de Edificación (1926). In: Digesto de la Municipalidad de Santa Fe, op. cit, p. 237. 
13 Ordenanza 2405. Reglamento General de Edificación (1926), idem, ibidem. O regulamento não faz referência ao projetista, e de fato, 
dificilmente se encontra a assinatura deste nos planos.  



A  C O N S T R U Ç Ã O  D O  C A M P O  P R O F I S S I O N A L    

 58 

... la actitud a asumir frente a actos del gobierno municipal que afectaban a profesionales, 
coincidentes con la presentación a la misma, por parte de otra entidad de la ciudad, de un 
memorial en que se pretendía la equiparación de los títulos secundarios a los universitarios 
para el desempeño de funciones técnicas que requieren una capacitación profesional 
universitaria.14 

A outra entidade era a Asociación de Técnicos Nacionales (ATN) que já desde 1932 
agremiava os técnicos construtores formados na UNL, e tentava o reconhecimento destes como 
profissionais. Mas a reação imediata dos arquitetos frente às autoridades municipais levou à 
revogação dessa prerrogativa concedida aos técnicos, mantendo desse modo uma pretendida 
separação entre o que se pensava uma arquitetura ideal e aquilo que se conformava como 
edilícia, como cotidiana prática da construção. 

Para esse momento, os técnicos tinham construído uma obra considerável na cidade, de 
qualidade inquestionável, e em várias oportunidades tinham tentado um maior reconhecimento 
oficial. Em várias oportunidades solicitam a sua inclusão na discutida lei de associações 
profissionais, enviando petições à Legislatura, ao governador e aos jornais da cidade.15  

Em 1939, quando de um dos debates em torno à regulamentação na Cámara de Diputados 
de la Nación, a associação tinha saído em defesa dos técnicos, argumentando que a sua 
exclusão da lei 

... afectaría a numerosos profesionales que han desarrollado en Santa Fe una actividad útil 
y meritoria.16 

A demanda não assentava-se na atividade já desenvolvida senão na consciência de 
estarem sendo excluídos de um espaço produtivo: 

... surge en forma evidente el deseo de asegurar franquicias excepcionales a los ingenieros, 
arquitectos y químicos con diplomas universitarios nacionales, y la voluntad de obtener para 
ellos lo que podríamos denominar una prebenda, omitiendo toda consideración de las 
intereses generales del país y de las necesidades de su desarrollo industrial y económico.17 

Mas a criação em dezembro de 1934 do Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa 
Fe18 tinha sancionado um statu quo que estabelecia a primazia de arquitetos e engenheiros nos 
assuntos da Arquitetura -pública e privada. Logo os arquitetos começam a se ocupar –
oficialmente- de consolidar o seu campo. Além de participarem na elaboração do plano regulador 
urbano, nos concursos ou na mediação de relações laborais, os arquitetos santafesinos deverão 
resolver a própria relação com a SCA e com a divisional Santa Fe, com sede em Rosario. 
Ancorados à instituição nacional, tentam arbitrar no conflito suscitado entre esta e a divisional 
com motivo do concurso dos Tribunales de Rosario. Ao proibir a assembléia a participação dos 
locais no concurso, a maioria dos sócios renuncia para poder concorrer ao certame, e decide a 
criação de uma Sociedad de Arquitectos de Rosario. Desde Santa Fe, David Berjman, Leopoldo 
Van Lacke e Santiago Toretta tentam evitar a cisão, pedindo a aplicação dos estatutos mas 
também a não ingerência da SCA nas decisões locais. A pesar de discordarem da cisão, os 
santafesinos pedem uma maior hierarquização das filiais, e até colocam a idéia de um sistema de 
federações, com entidades autônomas.19 Ainda quando resultam vãs as gestões realizadas, a 
associação de Santa Fe afirma a sua autonomia de critério frente à tentativa de fazer valer a 

                                                        
14 Ata assembléia ordinária 27-05-46, referida a decisões de meados do ano 45. In: Libro de Actas del Centro de Arquitectos de Santa Fe, 
1944 – 1953. 
15 Revista ATN nº 10, diciembre 1934; Revista ATN nº 11, enero 1935. Nas próximas citações os números da revista ATN podem não ter 
concordância, devido às varias etapas de publicação. 
16 Diario El Litoral. Santa Fe, 11 de septiembre de 1939. In: Parera, Cecilia, op. cit.  
17 Juan Cremona. Revista ATN. Año I. Nº 1, diciembre 1939. 
18 Lei provincial 2429 de 31 de dezembro de 1934. 
19 Reunião 23-01-46. In: Libro de Actas del Centro de Arquitectos de Santa Fe, 1944 – 1953. 
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autoridade da capital, mantendo-se ligada a SCA mas ao mesmo tempo trabalhando em conjunto 
com Rosario em função de conseguir as leis provinciais de regulação profissional. 
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ENSINO: PERM ANÊNCI A E  DIVERSIDADE 
 
A instauração de um sistema de ensino apresenta-se na construção do campo disciplinar 

como elemento ao mesmo tempo preciso na determinação das ferramentas teóricas e práticas, e 
difuso nas suas relações concretas com o resto do campo. O sistema de ensino forma um sujeito 
autorizado para uma praxe profissional, fixando internamente os cânones, os instrumentos, as 
práticas, os objetos: estabelecendo o quê e o como, desfiando modos de aproximação à 
disciplina que, aceitos como regras ou normas, até mesmo, modelos, vão perpassar a relação 
com outros campos de saber e do trabalho. Ainda como espaço de reprodução desses modelos, 
também se constitui em espaço de debate e transformação. Para a arquitetura, defrontada nas 
primeiras décadas do século com uma profunda mudança nas suas condições de produção, o 
ensino vai se tornar instância de recomposição, de invenção e experimentação de novas 
ferramentas projetuais. Mas o ensino de Arquitetura é uma longa construção histórica à que 
concorrem, porém, outras formações que participam intensamente da materialização da cidade: 
arquitetos, engenheiros e técnicos constituem uma dispersão de possibilidades que contudo têm 
o mesmo objeto. 

 Falar em formação acadêmica remete, na historiografia, ao ensino ministrado pelas 
Academias de Belas Artes principalmente de Paris e Roma, mas é preciso alargar este 
significado, abrangendo, de forma geral, um modo analítico de conceber o conhecimento, assim 
como a referência a um cânone que, estabelecido, perpassa a atividade de projeto: os seus 
instrumentos, a representação, os seus objetos. Mas já no século XIX, quando a revolução 
industrial força o desdobramento de arquitetos e engenheiros, os tratados entrecruzam esse 
conhecimento analítico com um aprendizado ligado à arte, estandardizando em uma regra ordens 
e ornamentos. Portanto, faz-se necessário re-significar o sentido do ensino acadêmico: estender 
uma definição que nas primeiras décadas do século XX revela-se estreita e que precisa ser 
ampliada para abarcar todo ensino formal que de um modo ou de outro incide sobre a 
construção do espaço urbano. 

No país, o ensino da Arquitetura data de princípios do século XX mas, de forma regular, em 
1878 podia se obter o título de Arquiteto, cursando os primeiros quatro anos de engenharia, na 
Universidad de Buenos Aires, com algumas variações nos programas.20 Porém, os estrangeiros 

                                                        
20 De Paula, Alberto S. J. Kronfuss en la universidad y “lo nacional” en el diseño arquitectónico. In: AA. VV. Documentos para una historia de 
la arquitectura argentina. Buenos Aires. Ediciones Summa, 1984. 

Conrado V. Castellanos 
Proyecto para una villa.  Escuela de Arquitectura – UNL. Prof.: Angel Guido 
Fonte: Revista  Arquitectura, Rosario, marzo 1927 

Enrique Douillet.   
Escuela de Arquitectura UBA. Categoria 
Composición decorativa. Primer curso. 
Tema una reja.   
Fonte: Revista de Arquitectura, abril 1924. 
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eram maioria dentro dos profissionais que vagarosamente transitavam pelo país desenhando 
planos aqui e ali, como Carlo Zucchi, que reforma a Iglesia Matriz de Santa Fe ou Juan Bautista 
Arnaldi que projeta as igrejas de Santo Domingo e Adoratrices, o Consejo de Educación e a nova 
catedral da Plaza San Martín. Também, muitas vezes esses profissionais eram contratados para 
elaborarem à distância um projeto de construção, estabelecendo com Europa uma relação quase 
unívoca.  

Pelo fim do século XIX, a formação de uma massa crítica local, uma quantidade de 
arquitetos afincados no país e pertencentes à alta burguesia culta, propulsiona tanto a gestação 
da SCA quanto da Escuela de Arquitectura, fundada em 1901, dependente da Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) da Universidad de Buenos Aires (UBA). Ainda 
assim, os arquitetos continuariam constituindo uma minoria frente aos engenheiros e os 
chamados idôneos: construtores e operários de formação empírica. A criação da escola de 
arquitetura tentava estabelecer os limites no campo de atuação dos arquitetos, que até fim do 
século XIX encontravam-se em permanente concorrência com esses outros atores. A falta de um 
título específico criava múltiplas superposições e atritos, e a fundação da SCA, e depois da 
escola, tentava constituir um espaço de legitimação da atividade do arquiteto. 

Sobre essa multiplicidade formada pelos projetos de encomenda, arquitetos europeus, 
arquitetos argentinos formados aqui e ali, engenheiros, construtores, mestres de obras, 
especuladores, proprietários, o arquiteto vai tentar se erigir em voz autorizada, apelando tanto à 
arte, à ordem histórica, à beleza clássica, quanto à ciência, à técnica, à instauração de um saber 
de conteúdo positivo sobre um objeto que se tornava cada dia mais complexo e difuso. 

Nos anos vinte e trinta do século XX as transformações nas condições produtivas 
manifestam a multiplicidade a que se deve dar resposta tanto do ponto de vista do projeto quanto 
da produção material do objeto arquitetônico. O ensino, dominado pelas estruturas de saber 
oitocentista, revela o seu próprio descompasso frente a essas novas condições: não se trata 
apenas de dar resposta concreta às temáticas e problemas colocados pela sociedade, mas de 
re-pensar os instrumentos de abordagem do projeto, de representação, visando a construção de 
um espaço disciplinar. À afirmação da arquitetura como profissão liberal se sobrepõem 
ferramentas de conhecimento e atuação já ultrapassadas; ao lado dos desenhos à pena e 
aquarelas para representar uma igreja, um panteão, um frontispício, aparecem as linhas limpas 
dos lápis, a simplicidade da luz e sombra para as estações sanitárias ou as vilas modernas.21 O 
ensino do ornato junto ao das construções especiais em concreto armado não parece denotar 
possíveis contradições. Mas ditas contradições se esboçam numa prática que impõe novas 
condições e inúmeros problemas, seja desde o público – expansão do tecido urbano, ação social 
e política, representação, conformação de uma identidade- seja desde o privado – habitação, 
intimidade, conforto, ascensão social-. 

Engenheiros, arquitetos, idôneos conformam e disputam um espaço –de trabalho, de 
representação, de poder- ao mesmo tempo que constróem e instauram uma prática. Mas em 
princípios do século XX outros atores virão se juntar para acabar de conformar esse complexo 
leque da atividade construtiva. Os técnicos construtores, formados na Escuela Industrial de la 
Nación, -fundada como Escuela Provincial em Santa Fe, em 1902-22 juntam-se aos arquitetos 
formados na UBA e na Facultad de Arquitectura y Urbanismo da Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), com sede em Rosário, criada em 1923. 

 
Ao ser fundada a primeira escola de arquitetura do país, a da Universidad de Buenos Aires, 

tentou-se escapar ao domínio da engenharia, o que se expressava com clareza na ata de 
fundação: 

Los estudios de Arquitectura habían constituido hasta el presente un largo e improductivo 
ensayo, a causa de que el plan respectivo comprendía un número excesivo de materias 
científicas, en cambio de muy limitados cursos artísticos;...23 

                                                        
21 Revista de Arquitectura. Buenos Aires, vários números, anos 1924 a 1950; Escuela Industrial de la Nación: 25º aniversario de su 
nacionalización. 1909 – 23 de noviembre – 1934. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1934. 
22 Sobre a grande maioria de técnicos atuando na construção principalmente de casas em Santa Fe, cfr. o trabalho de introdução à 
pesquisa científica realizado pela Arq. Laura Tarchini, La vivienda racionalista en Santa Fe, sob a direção da Arquiteta Adriana Collado. FADU 
– UNL, 2002. 
23 Acta de Fundación de la Escuela de Arquitectura, 15 de marzo de 1915. In: El homenaje a Pablo Hary. Revista de Arquitectura nº 59. 
Buenos Aires, noviembre 1925. 
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O programa original da carreira de Arquitetura aprovado em 1901 carregava, portanto, a 
marca das academias de belas artes, mas ainda assim, tratava-se do estudo dos modelos 
históricos fixados por Vignola, crivados pelo critério analítico do tratado de Guadet. Os quatro 
anos do plano de estudos comportavam a análise minuciosa, na área de projeto, dos estilos a 
partir de exemplos, num percurso histórico que, iniciado na antigüidade clássica, arrematava-se 
na disciplina de Gran composición, na qual o aluno podia, segundo o programa, exercer a sua 
liberdade artística. Misturando o estudo da história e a adquisição dos instrumentos analíticos, a 
tarefa de projeto aproximava-se à mera composição de elementos. Em 1914 a carreira foi 
ampliada para cinco anos, baseando ainda a sua estrutura de ensino nos ateliês de arquitetura e 
nas disciplinas de desenho. As temáticas escolhidas e as resoluções adotadas nos projetos 
evidenciavam uma concepção da arquitetura como estilo. Um palácio de justiça, um pavilhão 
num parque, uma vila,24 forneciam o álibi para demostrar habilidade na correta composição dos 
elementos. Por enquanto, a planta, imutável, podia suportar inúmeras roupagens que 
modificavam o caráter do edifício. Se a composição correta podia se ligar facilmente aos objetivos 
pedagógicos, já a definição do caráter apresentava mais dificuldades. Segundo Colin Rowe o 
caráter é definido historicamente como 

... ao mesmo tempo, a impressão da individualidade artística e a expressão, simbólica ou 
funcional, da finalidade para a qual o edifício está destinado. 25 

Uma noção que precisamente vai ser colocada em dúvida pela arquitetura moderna, mas 
que –devedora das tradições do século XIX- ainda no ensino das primeiras décadas do XX 
manifestava-se essencial. 

A referência ao ecletismo neoclássico na definição da imagem do Estado liberal ou na 
edificação das luxuosas residências portenhas assinalavam uma opção na arquitetura e na 
política. A representação do público afirmava-se numa linguagem cuja norma podia ser 
reconhecida e aceita, assim como uma certa representação privada exibia a sua alta cultura e 
cosmopolitismo. Nos exercícios de projeto, um Palácio de Justiça ou um pátio de honra eram 
manifestações tangíveis de funções a que só o clássico podia dar adequada resposta. Mas um 
museu, um hotel de veraneio, um hospital, um pavilhão, constituíam as novas representações do 

público, às quais o pitoresco ou o art nouveau 
podiam dar soluções corretas. Temas que 
assumiam um caráter lúdico, efêmero, e vilas 
suburbanas, eram espaços possíveis para 
manifestações outras, que podiam se afastar 
do cânon clássico.  

Mas a hegemonia do cânone ficava 
garantida pela presença de René Karman, 
arquiteto francês formado na Ecole de Beaux 
Arts de París, que ministrou aulas na escola de 
Buenos Aires de 1913 até 1946. A presença de 
professores estrangeiros nas salas de aula 
constituía um outro passo para a afirmação do 
correto uso dos elementos -clássicos- da 
arquitetura. Ainda em 1928, no momento de 
contratar um docente para a recém-aberta 
cadeira de urbanismo, tentou-se trazer um 
outro professor de Paris.26 

Mas no complexo processo de 
transculturação, de perdas e aquisições, de 
idéias e olhares cruzados, será precisamente 
um estrangeiro quem mudará a consideração 
sobre a própria história, com o olhar 
descontraído de quem encontra-se alheio aos 

                                                        
24 Temas da Escuela de Arquitectura in: Revista de Arquitectura, Buenos Aires, SCA – CEA. 
25 Rowe, Colin. Carácter y composición, o algunas viscitudes del vocabulario arquitectónico del siglo XIX (1954). In: Rowe, Colin. 
Manierismo y Arquitectura moderna y otros ensayos (1976). Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1999, p. 65. 
26 Finalmente foi nomeado Carlos María Della Paolera, formado em Paris, que já ministrava aula na UNL. 

Juan Kronfuss 
Catedral de Córdoba 
Desenho do livro: Arquitectura colonial en 
Argentina, 1921 
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debates nacionais que perpassavam as disputas sobre o estilo. Juan Kronfuss, nascido em 
Budapest e formado em Munich, organiza junto à escola algumas viagens ao norte e ao centro do 
país, re-descobrindo a arquitetura da colônia. Esse interesse encontra seu fundamento 
provavelmente nas teorias de Riegl, que Kronfuss teria conhecido em Munich.27 Kronfuss tentava 
desmanchar a idéia de série de arquiteturas derivadas, nas quais a colonial seria a menor ou a 
mais pobre. Salientando a vontade de forma sobre possíveis imposições, assim como se 
interessando pelos objetos cotidianos, resgatava uma arquitetura que vinha sendo discutida com 
argumentos diversos. A sua aproximação, mediada pelos seus maravilhosos desenhos -muitas 
vezes qualificados de fantasiosos- outorgava uma beleza desconhecida a edifícios tão distantes 
da complicada estética eclética, ao mesmo tempo que se afastava do olhar acadêmico realizado 
contemporaneamente por Martín Noel.28 

Efetivamente, se o art nouveau ou o art déco eram abertamente criticados e recusados 
como formas decadentes e mesmo degeneradas da arte européia, a alternativa neo-colonial 
surgiria em meio a uma discussão mais ampla, a da identidade nacional, que tem lugar fora do 
âmbito da arquitetura, mas que encontra ali um espaço de consolidação.  

A questão da identidade, como veremos mais adiante ao analisar o prédio da UNL, punha 
em consideração a utilização de recursos ora identificados como espanhóis, ora produto dos 
aportes indígenas, mas constituía-se em um problema de estilo e não em uma atenção 
aprofundada nas questões do ensino, além da tarefa levada adiante por Kronfuss no que respeita 
ao reconhecimento da arquitetura da colônia, que era um reconhecimento mais sensitivo do que 
analítico.  

Ainda que a identificação do espanhol com os recursos lingüísticos da arquitetura 
moçárabe constituísse uma redução e uma construção ideal sobre o que finalmente era uma 
soma complexa de contradições, o neo-colonial, para arquitetos como Angel Guido ou Noel,29 
podia se tornar um recurso válido –e até melhor- de expressão da nacionalidade tanto quanto o 
universal ecletismo. Guido era arquiteto e professor na Universidad Nacional del Litoral, e seus 
escritos sobre a arquitetura americana levantavam a idéia de uma arquitetura própria, que 
reunisse a tradição espanhola com o caráter nativo, idealizado na iconografia incaica. Seu 
rechaço da nova arquitetura ficava exposto em seus textos de modo veemente: 

Es hora ya de terminar con muestra actitud resueltamente simiesca, al imitar todo gesto de 
las artes extranjeras.30 

Porém, à diferença do Brasil, onde a questão neo-colonial mobilizaria professores e 
estudantes de arquitetura em exercícios disciplinares, concursos intra-institucionais, revistas 
acadêmicas, levantamentos e viagens de conclusão de curso, não se trata aqui de um debate 
levado ao seio das estruturas de ensino. 

 
Com as modificações que estendiam para cinco anos os estudos, sem mudar 

substancialmente o programa, o plano estabelecido em 1914 na UBA serviria de base para a 
formação, em 1923, da Escuela de Arquitectura, que funcionava dependendo da Facultad de 
Ciencias Matemáticas da Universidad Nacional del Litoral (UNL) em Rosario.31 O programa 
encontrava-se atrelado em princípio ao de engenharia civil, o que manifesta aquela superposição 
de espaços de conhecimento que dava lugar às disputas pelas incumbências. De fato, a 

                                                        
27 Ainda sem certeza desse conhecimento, Liernur, porém, assinala os paralelismos entre as idéias de Riegl e às de Kronfuss. Cfr. Liernur, 
Francisco. “Mestizaje”, “criollismo”, “estilo propio”, “estilo americano”, “estilo neocolonial”. Lecturas modernas de la arquitectura en América 
Latina durante el dominio español. Material do seminário ditado na Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UNL, Santa Fe, 
Septiembre 2002. Uma versão abreviada do texto foi apresentada ao DOCOMOMO Brasil 1997; in: Cardoso, Luis Antonio Fernandes e 
Fernandes de Oliveira, Olívia, orgs. (Re) Discutindo o Modernismo. Universalidade e Diversidade do Movimento Moderno em Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil. Salvador, Universidade Federal de Bahia, 1997. 
28 Kronfuss, Juan. Arquitectura colonial en la Argentina. Buenos Aires, 1921; Noel, Martín. Fundamentos para una estética nacional. Buenos 
Aires, 1926. 
29 Martín Noel, arquiteto, irmão do intendente de Buenos Aires Carlos Noel (1923-1927), presidente da Comisión Nacional de Bellas Artes, 
publica seus estudos sobre a arquitetura americana na revista da SCA e participa da Comisión de Estética Edilícia, criada para dar resposta 
à demanda de um plano regulador para Buenos Aires. Cfr. Gorelik, Adrián. La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos 
Aires, 1887 – 1936, op. cit.; Liernur, Francisco. “Mestizaje”, “criollismo”, “estilo propio”, “estilo americano”, “estilo neocolonial”. Lecturas 
modernas de la arquitectura en América Latina durante el dominio español, op. cit. 
30 Guido, Angel. Eurindia en la arquitectura americana. Santa Fe. Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral, 1930. O texto mais 
conhecido de Guido, La maquinolatria de Le Corbusier, é de 1927. 
31 A Universidad Nacional del Litoral, base da atual UNL, tem na sua origem um caráter regional bem marcado: a sua área de abrangência 
estendia-se às províncias de Santa Fe, Corrientes e Entre Ríos. O reitorado encontrava-se na cidade de Santa Fe.  
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disciplina Arquitectura, ministrada nos dois primeiros anos da carreira, também era ditada em 
comum com engenharia. Quase todas as matérias técnicas compartilhavam o programa com 
essa carreira, às quais se acrescentavam desenho, geometria descritiva, idioma.32 A forte marca 
da engenharia, porém, era compensada com a introdução, no segundo ano, pela primeira vez, 
das disciplinas de Teoria da Arquitetura e História da Arquitetura. Estas disciplinas, junto ao 
segundo curso de Arquitectura, eram ditadas por Guido. Os exercícios propostos tornavam-se 
experimentações historicistas sobre uma composição acadêmica perfeitamente pautada. No 
Cours d’ Architecture et des construtions civiles, de Arnaud,33 estabeleciam-se as operações 
necessárias para a construção do edifício, das quais a terceira, a determinação do partido a partir 
da composição ocupa quase todo o livro. Com efeito, a análise da composição realizava-se 
segundo três tópicos: 

1º as combinações 

os três tipos de elementos a serem considerados no estudo do plano: a) estudar a 
composição no seu conjunto, da massa ao detalhe, do geral ao particular, b) não procurar 
imediatamente a perfeição, mas muitas soluções, c) procurar a claridade desde o principio, 
d) determinar primeiro o plano e os elementos que devem ser colocados, e) a composição é 
uma continuidade de sacrifícios que se deve saber dispor, f) atender ao plano de tetos 
desde o principio, g) ver a obra em volume e não apenas em superfície, h) as escolhas 
entre os diferentes ‘partidos’. As combinações nos cortes e fachadas. 

2º As proporções 

As proporções nos cortes e fachadas. As proporções nas plantas. Os três tipos de 
elementos a serem considerados. A harmonia da planta. 

3º A expressão 

A expressão nos cortes, fachadas, plantas. Influência das formas de estrutura. Resumo da 
analise da composição. Conselhos para desenvolver as aptidões na arte de combinar, 
proporcionar e se expressar. 34 

                                                        
32 Plano de estudos de 1923: Primeiro ano: Matemáticas I: Trigonometría y Complementos de Algebra (Ing. Civil), Geometría Proyectiva y 
Descriptiva, Complementos de Física, Dibujo lineal, Arquitectura (I Curso), Decoración Arquitectónica I. Segundo ano: Matemática II Curso: 
Geometría Analítica y Cálculo Infinitesimal (Ing. Civil), Geometría Descriptiva Aplicada, Dibujo a mano libre, Arquitectura II Curso, Decoración 
Arquitectónica II, Historia de la Arquitectura, Teoría de la Arquitectura, Francés e inglés. Terceiro ano: Estática Gráfica y Nociones de 
resistencia, Materiales de Construcción (Ing. Civil), Ingeniería Sanitaria (Ing. Civil), Arquitectura III Curso, Teoría de la Arquitectura, 
Arquitectura Legal (Ing. Civil). Quarto ano: Construcciones de madera y hierro, Construcciones de albañilería y cemento armado, Hormigón 
Armado (Ing. Civil), Arquitectura IV Curso (Gran Composición), Geología, Terrenos Neógenos. In: Boletín de la Universidad Nacional del 
Litoral. Santa Fe, 1927, p. 154 – 155. 
33 Cours d’ Architecture et de construtions civiles. Par : M. E. Arnaud, professeur de l’ Ecole Centrale des Arts et manufactures et à l’ Ecole 
Nationale Supérieure de Beaux Arts. Paris. Imprimeire des Arts et manufactures, 1925. Os exemplares consultados pertencem ao Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 1 e à biblioteca do INTHUAR (acervo Empresa Mai e Arq. Reynaldo Varea, FADU-UNL). 
34 “1º les combinations. Les trois natures d’ éléments à considerer dans l’ étude du Plan : a) Etudier la composition dans son ensemble, de 
la masse au détail, du général au particulier. b) Ne pas chercher de suite la perfection, mais plusieurs solutions. c) Chercher la clarté dès le 
début. d) Détérminer d’ abord le plan dominant et les éléments qui doivent y entrer. e) la composition est une suite de sacrifices qu’ il faut 
savoir échelonner. f) envisager le plan des toitures dès le début. g) Voir l’ œuvre en volume et non seulement en surface. h) Du choix entre 
les différents « partis ». Des combinations dans les coupes et les façades. 2º Les proportions. Les proportions dans les coupes et les 
façades. Les proportions dans les plans. Les trois natures d’ éléments à considérer. L’ harmonie du plan. 3º L’ expression. L’ expression 
dans les coupes, façades, plans. Influence des formes de estructure. Résumé de l’ analyse de la composition. Conseils pour developper les 
aptitudes dans l’ art de combiner, de proportionner et de s’ exprimer.” Cours d’ Architecture et de construtions civiles, op. cit. 

Salvador Bertuzzi. Proyecto para una Facultad de Ingeniería y Escuela de Arquitectura.  
Escuela de Arquitectura – UNL. Prof.: Angel Guido 
Fonte: Revista  Arquitectura, Rosario, septiembre 1927 
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Claridade, equilíbrio, harmonia, proporções ordenam a planta; os volumes, o peso das 
partes, a escala e fundamentalmente o caráter apropriado, determinam a fachada, e ainda que se 
indicasse a necessidade de ver a obra em volume e não só na planta, esta separação vai 
continuar sendo a marca da composição acadêmica. Só nos anos 40 os estudos volumétricos 
aparecerão como parte do processo de projeto e não como representação a posteriori.  

Ao mesmo tempo, a ênfase concedida ao desenho, na forma das disciplinas de 
decoración arquitectónica, dibujo a mano libre e dibujo lineal, reforçava uma primeira etapa da 
carreira dedicada à aquisição de elementos para a posterior composição. No quarto ano –último 
nesse primeiro programa- o ateliê de arquitetura ainda tornava-se Gran Composición, mas 
justapunha-se às disciplinas especificamente técnicas –construções em alvenaria, concreto 
armado, madeira e ferro- ditadas junto à carreira de engenharia. Com este programa vão se 
graduar muitos dos arquitetos de Santa Fe, alguns deles antes formados na Escola Industrial 
como técnicos construtores. 

 
Apesar dos programas revelarem a intenção de formar os 

técnicos das escolas médias só como auxiliares tanto para o 
engenheiro quanto para o arquiteto, na prática estes vão se 
transformar nos principais construtores do tecido urbano. Quando 
entre meados e fins da década de 20 formam-se os técnicos que 
projetarão grande parte das novas construções na cidade, a Escuela 
Industrial Superior de Santa Fe encontra-se já consolidada como um 
centro de formação importante.  

A escola tinha surgido com base num pequeno ateliê fundado 
em 1892 pelo Professor Enrique Muzzio, tendo como finalidade o 
ensino do trabalho em madeira e estava destinado principalmente a 
mestres e artesãos. A acorrida a esse ateliê foi bem aquém do 
entusiasmo que caberia se pensar, tendo começado a funcionar com 
apenas doze alunos. Talvez não se pudesse esperar número numa 
sociedade na qual o trabalho manual era considerado de modo 
depreciativo. Mas, a este respeito, faz-se necessário pensar nesse 

complexo elemento social que representava a imigração, e no significado que o ensino tinha para 
os milhares de imigrantes que, como foi colocado no primeiro capítulo, povoavam a cidade.35 
Egressos de países europeus onde fortalecia-se o ensino de artes e ofícios, o ideal de formação 
para os camponeses chegados à Argentina parecer-se-ia situar nos estudos humanísticos. O fato 
é que, tentando escapulir à miséria, os pais dos alunos da instituição poderiam achar  

... que sus hijos ni iban a la escuela para que se les enseñase a trabajar madera, ni a ser 
futuros artesanos, sino para prepararse a ser hombres de letra, útiles a la humanidad.36 

Porém, a construção de obras de grande porte, o traçado das ferrovias, a construção do 
porto da cidade e, posteriormente, da ponte sobre a Laguna Setúbal, mudam essa percepção: o 
conhecimento de um ofício e, fundamentalmente, a integração numa instituição constróem a 
identidade de uma classe operária cada dia mais populosa. Assim, o ensino técnico, de um ofício 
que pudesse servir para uma incipiente indústria, foi o que levou Muzzio -depois de viajar à 
Europa para conhecer o funcionamento das escolas técnicas- a formular uma proposta para a 
fundação de uma Escuela Industrial, no âmbito da Província. Esta começa a funcionar em 1902, 
constando de disciplinas gerais e de uma intensiva prática em ateliês além do estudo metódico 
do desenho. Ao finalizar os estudos, certificava-se oficialmente a idoneidade: 

... ser un hombre apto para las actividades inherentes a la Mecánica, Herrería o Carpintería, 
y capaz para la interpretación y ejecución del trabajo encomendado.37 

                                                        
35 Depois de Buenos Aires, a província de Santa Fe é a que maior quantidade de imigrantes recebe. Cfr.: Girbal-Blacha, Noemí M. La 
politica inmigratoria del Estado argentino (1830-1930), op. cit. Nas estatísticas do Instituto social constam os números de estrangeiros que 
realizavam os cursos ali oferecidos. Cfr.: Memoria del Instituto Social. Santa Fe. Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral, anos: 
1934, 1937, 1941 e 1945. 
36 Escuela Industrial de la Nación: 25º aniversario de su nacionalización. 1909 – 23 de noviembre – 1934. Santa Fe, Universidad Nacional del 
Litoral, 1934, p. 9. 
37 Escuela Industrial de la Nación: 25º aniversario de su nacionalización. 1909 – 23 de noviembre – 1934, op. cit. p. 15. 

Prof. Enrique Muzzio 
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Sob os auspícios do governo da Província inicia-
se em 1905 a construção de sua sede, cuja implantação 
suscita inúmeras críticas: a manzana escolhida ficava 
longe do centro da cidade. Era, como diria Borges, 

Una manzana entera pero en mitá del campo; expuesta a las 
auroras y lluvias y suestadas38 

Contudo, o prédio eclético projetado por Juan 
Augusto Plou aos poucos seria envolvido pelo tecido 
urbano. Em 1909, depois de uma visita do Ministro de 
Educação da Nação, realiza-se a federalização da 
escola que, no ano seguinte, começa a funcionar com o 
mesmo plano de estudos vigente na Escuela Industrial 
de la Nación, em Buenos Aires. O plano de 1910 
contemplava além das disciplinas “de cultura geral e 
preparatórias” aquelas correspondentes especificamente 
ao ensino técnico: na especialidade de construções, 
dibujo a mano libre, dibujo lineal y geometría descriptiva, 
materiales, modelado y práctica de construcciones. Com 
a fundação da Universidad Nacional del Litoral, no ano 
1919,39 a escola incorpora-se à Facultad de Química 
Industrial y Agrícola, produzindo-se uma mudança nos 

planos assim como no título outorgado aos construtores, que deixa de ser Maestro Mayor de 
Obras, para se tornar Técnico Constructor Nacional.  

As disciplinas da especialidade de construções40 tinham como objetivo uma formação que 
permitisse a intervenção dos técnicos na gestação ou direção de obras: 

La enseñanza de las diferentes materias se hace en base a una preparación científica 
elemental y de una continuada práctica en los laboratorios, para que el futuro técnico pueda 
desempeñarse con eficacia en su especialidad como auxiliar inmediato de los ingenieros y 
como instructor de los obreros que en los establecimientos industriales trabajarán bajo su 
contralor. 

Con esta orientación se evitan los inconvenientes de una enseñanza demasiado teórica y 
enciclopédica que llegando a ser de la índole del bachillerato conduciría desde un principio 
a los alumnos hacia la carrera universitaria.41 

Ainda que o objetivo da escola fosse brindar, a partir do ensino médio, uma possibilidade 
de trabalho, muitos dos técnicos da Escuela Industrial, formar-se-iam depois ora como arquitetos, 
ora como engenheiros. Mas, na prática, os limites entre técnicos e arquitetos tornam-se difusos, e 
o programa do sexto ano da escola industrial –em 1934- dá conta da forte vontade de projeto que 
impregnava a formação dos técnicos.  

Nas disciplinas de Proyectos y Dibujos e Ornamentación estudava-se com detalhamento o 
processo compositivo. Na primeira desenvolviam-se diferentes temas, de diverso nível de 
complexidade: a casa econômica, a casa de renta individual e coletiva, a escola de ensino 
primário, o pavilhão sanitário ou o petit hotel eram definidos e estudados em suas necessidades. 
Cada tema, aliás, supunha também um grau diverso de complexidade no seu desenho: se a 
pequena casa só precisa planta, fachada e corte para a sua representação, o petit hotel exige 
além disso perspectivas e vistas, desenhadas em lápis e aquarela (chamada lavado de tintas 
planas). Na segunda disciplina estudavam-se noções gerais sobre a ornamentação das fachadas 
e locais interiores, realizando-se detalhes em tamanho natural dos elementos arquitetônicos da 
fachada, detalhes dos elementos decorativos: mísulas, frisos, jarrões, chaves, pilastras, capitéis e 

                                                        
38 Borges, Jorge Luis. Fundación mítica de Buenos Aires (1929). Cuaderno San Martín. In: Obras Completas 1923 – 1972, op. cit., p. 81. 
39 A Universidad Nacional del Litoral foi fundada sobre as bases da Universidad Provincial, que data de 1912. A sua nacionalização se 
produz em 1922 e seu plano de estudos se encontra culturalmente ligado à Reforma Universitaria de 1918.  
40 As disciplinas da especialidade, segundo o plano de 1923 ainda vigente em 1934, eram: Matemáticas, Materiales de construcción, 
Resistencia de Materiales, Geometría Descriptiva, Construcciones, Arquitectura, Dibujo a pluma y lavado de planos, Topografia, Higiene 
General e Industrial, Construcciones de madera y hierro, Cómputos y presupuestos, Proyectos y dibujos, Construcción de Caminos, 
Construcciones de Hormigón y rurales, Construcciones Sanitarias (cloacas, ventilación, calefacción), Legislación Industrial, Práctica de 
Construcciones. In: Escuela Industrial de la Nación: 25º aniversario de su nacionalización. 1909 – 23 de noviembre – 1934, op. cit. 
41 Revista Industrial y Comercial. Santa Fe, 1921. Número único. 

Juan Augusto Plou 
Escuela Industrial Superior. SF, 1905 
Fonte: Revista ATN nº 9 
Santa Fe, noviembre 1934 
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de elementos de ferraria artística: portas, gradis. Também adestrava-se o aluno no trabalho do 
modelado em argila e das fôrmas.  

Com este plano de estudos formam-se Atilio Simonutti (1919), Salvador Bertuzzi (1922), 
Héctor Beltrame, Pedro Galán (1923), Guerino Guerra (1924), Francisco Baroni e Carlos Cordiviola 
(1927), Rodolfo Greco (1928), Pedro Mazuchelli e Leopoldo Van Lacke (1929), Roberto Croci e 
Jorge Mansur (1930), Pedro Abatte (1933). Muitos deles formaram-se logo em seguida como 
arquitetos ou como engenheiros, mas todos eles deixaram a sua marca na cidade, construindo a 
imagem da modernidade: 

Es destacable la actuación de nuestros técnicos constructores que han impreso su sello 
característico a la vivienda urbana. Allí donde antes sólo había rutina y mal gusto, hoy 
aparece el concepto del confort, la higiene, la comodidad, la economía y la estética que han 
introducido los técnicos en un constante afán de superación.42 

Conforto, higiene, economia, estética, porém, não são qualidade exclusiva dos projetos 
dos técnicos construtores, mas de uma cultura arquitetônica que muda seus pressupostos. Neste 
sentido, poder-se-ia dizer que a atualização na imagem responde mais a um problema de 
sobrevivência profissional do que a um problema de estilo.43  

 

Os arquitetos, ou deveríamos dizer construtores, formados nesses primeiros anos do 
século apresentam, portanto, um panorama diverso no que se refere à sua formação. Técnicos, 
arquitetos, engenheiros. Graduados em Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, França, Alemanha. 
Novas práticas, imagens, condições produtivas são passados pelo crivo do ensino. O ensino 
analítico dado aos técnicos não fica muito longe daquele recebido pelos arquitetos: a redução da 
forma aos componentes da arquitetura transforma o projeto em um momento posterior à 
aquisição de uma série de ferramentas de análise, delineando o processo de projeto como um 
ato de composição de elementos, sejam eles clássicos ou, depois, modernos. Na passagem 
entre dois momentos tão marcantes da história da arquitetura, entre esses momentos onde uma 
determinada imagem é hegemônica, outros recursos, outros códigos evidenciam a multiplicidade 
das buscas empreendidas e o complexo panorama da cultura a que respondem. 

No processo de modernização, o ensino adquire um significado preciso. Se de um lado 
permite uniformizar, distribuir, controlar, de outro dá sentido e resposta a um desejo de ascensão 
social. Conseqüentemente, existe uma cultura de rechaço do trabalho manual que ainda é visível 
nos primeiros anos do século. A literatura dessas décadas retrata esses desejos que perpassam 

                                                        
42 Escuela Industrial de la Nación: 25º aniversario de su nacionalización. 1909 – 23 de noviembre – 1934, op. cit. 
43 Assim é colocado por Renato Anelli, na sua tese de doutorado. Cfr. Anelli, Renato Luiz. Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi. Tese de 
Doutorado. FAU-USP, 1995.  

Escuela Industrial Superior 
Exercícios de projeto e perspectiva 
Santa Fe, 1934 
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o habitante da cidade, ora como o sucesso de médicos ou advogados, ora como as histórias 
cinzentas e atormentadas narradas por Roberto Arlt. O urbano deixa de ser percebido 
distraídamente para se tornar um objeto a mais nessa voragem de transformações, uma máquina 
infernal nas pinturas de Xul Solar, uma cena sossegada nas gravuras de Zapata Gollán. Narrativas 
encontradas, mas que de algum modo, permitem aceitar e legitimar a nova imagem da cidade, 
branca e austera, levada adiante e apropriada por um novo setor da sociedade. 



 

 69

CIRCULAÇÃO E DEBATE D AS IDÉI AS 
 
As revistas de arquitetura conformam esse espaço difuso que, porém, constitui um 

reservatório precioso para entrever como produziam-se as trocas, os deslocamentos, ou a 
produção de idéias e imagens que, de algum modo, perpassavam a produção não apenas da 
arquitetura em Santa Fe. Aliás, as revistas, mais do que outros fatores, permitem situar o fazer 
arquitetura frente ao fazer e pensar nas outras cidades, com outros –ou mesmos- atores, 
constituem o lugar tangível de construção do campo: ali selecionam-se fotos e autores, palestras, 
fatos, construtores, opina-se sobre o quê e o como, legitimando-o, sustentam-se e excluem-se 
práticas e idéias, publicizam-se imagens e modos de vida. 

Mas, a multiplicidade de publicações torna necessário uma definição a respeito 
precisamente do campo disciplinar. A Arquitetura -como instituição- supõe a existência de 
espaços de legitimação, a prescrição de regras, o funcionamento de um sistema de ensino e 
difusão. De outro lado existe uma prática da construção que funciona às vezes sobreposta e às 
vezes justaposta ao espaço instituído, mas que tem em comum um resultado: os objetos 
construídos da arquitetura e da infra-estrutura urbana. Esta edilícia também obtém a sua 
legitimação nas publicações, mas os seus pressupostos nem sempre provêm do campo 
arquitetônico. Precisamente, a transformação do Estado e o surgimento de uma camada social 
média, impõem à disciplina um novo modo de relacionamento com a sociedade, o que repercute 
nos temas abordados e nos instrumentos utilizados. Junto às revistas, os concursos, as palestras, 
e principalmente os congressos vão delimitando um espaço de incumbência e relevância cultural. 
Ao mesmo tempo, alguns concursos -para o Palacio de Justicia de Córdoba (1925) ou para as 
Casas Colectivas em Buenos Aires (1926) e em Salta (1930)- são oportunidades para colocar à 
prova idéias sobre a arquitetura, mas também sobre o papel do Estado ou as necessidades 
sociais.  

 
A revista que melhor representa a constituição de um 

espaço instituído na Argentina, seguramente é a Revista de 
Arquitectura. Fundada em 1915 como órgão de difusão do 
Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEA), logo 
transformou-se na publicação oficial da Sociedad Central de 
Arquitectos (SCA). Embora a revista tivesse ampla difusão, 
não dá conta da escassa representatividade da sociedade 
profissional. Liernur44 assinala que no ano 1914 não mais 
que 10 % dos profissionais atuantes no país encontrava-se 
inscrito como membro da SCA. Aliás, o acesso era restrito, 
constando durante anos nas listagens45 os nomes de alguns 
sócios aspirantes para serem considerados pela comissão 
diretiva da instituição. Mas, além do suposto prestígio 
outorgado pela SCA, também os principais arquitetos do 
período, que levaram adiante a renovação lingüística da 
arquitetura, nunca formaram parte da sociedade. Tal o caso 
de Wladimiro Acosta ou Alberto Prebisch. Assim também a 
revista é um compêndio de exclusões: de textos, de obras, 
de conferências, de personagens. E um eficaz recurso para 
o estabelecimento de um cânone. 

Embora a revista apresentasse duas partes bem 
diferenciadas, referidas à atividade profissional e ao trabalho 

dos estudantes, ambos os campos se misturam, parecem constituir um espaço desprovido de 
conflito. Não há fissuras entre os projetos desenhados e os projetos executados, nem entre os 
professores e os profissionais; as instituições complementam-se e se reforçam. Até meados dos 
anos trinta a revista é um bloco sólido que representa e busca legitimar a instituição Arquitetura. 
As suas folhas manifestam o modo como se estabelecem os temas, os valores, as prioridades e 

                                                        
44 Liernur, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina del Siglo XX. La construcción de la modernidad, op. cit., p. 39. 
45 Publicadas na Revista de Arquitectura, junto às atas da comissão diretiva. 

Revista de Arquitectura 
Capa 
Buenos Aires, agosto 1924 
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se traçam as relações institucionais com outros campos da sociedade. Durante muito tempo a 
Revista de Arquitectura representou a única voz que levantava questões disciplinares, até a 
publicação, também em Buenos Aires, em 1927 da revista do CACyA46 e, em 1929, de “Nuestra 
Arquitectura”, as que finalmente davam entidade à outra parte de um diálogo surdo que não 
encontrava espaço nas páginas da revista oficial. 

Nos primeiros anos, a revista é um álbum, quase catálogo de obras cuidadosamente 
fotografadas, acompanhadas pelos planos respectivos. Também se difundem os projetos 
realizados na escola de arquitetura, que vão acompanhados de uma pequena prescrição dada 
pelo docente para a resolução do exercício no ateliê. Finalmente, publicam-se as atas das 
reuniões da SCA, assim como as listagens dos membros associados. Porém, obras edificadas, 
assuntos de ensino e informação institucional não esgotam o conteúdo da revista: alguns artigos 
propõem temas que só então passam a serem demandados aos arquitetos: a necessidade de 
regulamentar a profissão, a prática do urbanismo como incumbência de arquitetos urbanistas, a 
forma de crescimento da cidade e a necessidade de regulá-la, a estética das novas construções. 
Um leque que também significa a existência de fissuras no desejo de um discurso unificado, já 
que propõe problemas novos que requerem mudar o olhar sobre a profissão. 

Como já foi dito, as discussões em torno da nova arquitetura nos lembram a querela dos 
antigos e modernos, no século XVIII, evidenciando como um mesmo leque de problemas 
perpassa todo o arco da cultura moderna. Porém, a Revista de Arquitectura expressa uma 
posição que em certa forma reúne os argumentos daquela disputa. Existe uma beleza em si, 
como sustinha Blondel, que “desmancha-se no momento em que se muda alguma coisa 
fundamental da simetria”, mas também, seguindo Perrault, existem regras, fixadas pelo costume –
pela história- que indicam como “construir de acordo com as diversas intenções que se tenham 
de fazer um edifício mais maciço ou mais delicado”.47 Essencialidades, mas também tradição e 
modernidade, constroem um só bloco discursivo, no qual finalmente prima a autoridade da 
academia, a revista –a SCA, a Escola de Arquitetura- estabelece o que deve e o que não deve ser 
feito, tentando manter princípios que não comprometessem a sua posição, não só 
disciplinarmente mas numa sociedade, uma cultura, uma relação com o Estado, na qual 
ostentavam privilégios que se sentiam –com razão- ameaçados. 

Assim, mantendo um conceito de arquitetura ligado ao século XIX, na sua posição social e 
nos seus instrumentos, pensando-a como arte imutável, com valores estabelecidos e legitimados 
pela história, a revista sustenta uma arquitetura que, além de guirlandas, medalhões, estucados e 
balaústres, se diz moderna. Ainda se o ser moderno definia-se como o correto ajuste entre a 
arquitetura e as necessidades de uma época; essa mesma Arquitetura identificava-se com uma 
arte atrelada à história enquanto fonte de recursos lingüísticos e compositivos: sem entrever 
contradições, a história era aquela ligada ao academicismo francês. 

Numa cuidadosa operação de preferências e exclusões, de tempo e espaço, a nova 
arquitetura dos anos 20 da Europa, principalmente da Alemanha –que tinha como 
correspondentes Hans Poelzig e Peter Behrens- irá aparecendo em vários artigos, mais como 
compêndio de informações do que como tarefa crítica. O nosso e o alheio viram termos relativos: 
tanto a arquitetura estrangeira quanto as poucas referências ao próprio passado mascaram a 
defesa dum espaço social de discurso de onde ordenar a disciplina. Ainda que Christophersen 
escreva um primeiro artigo sobre a arquitetura colonial, os estudos de Angel Guido ou Martín Noel 
sobre o tema parecem constituir um álibi, como lembranças do que é lido como nosso -pobre- 
exotismo. Noel sustenta os argumentos para uma arquitetura nacional e ao mesmo tempo 
cosmopolita; culta e popular, buscada na mistura da arquitetura espanhola da colônia e nos 
preceitos acadêmicos: uma complexidade que logo vai se defrontar com o seu limite, imposto 
pelas novas técnicas de produção. 

Frente às novas condições produtivas da arquitetura, frente às novas demandas e temas 
colocados à instituição, a definição do moderno assume uma complexidade que se revela 
precisamente ao tentar ocultá-la. Os poucos textos da revista48 permitem vislumbrar que existia 

                                                        
46 CACyA: Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos. Só um construtor de Santa Fe, Tarquino Gervasoni, participava desse 
centro.  
47 In: Hautecoeur, Louis. Blondel – Perrault: la “querelle des anciens et des modernes” (1660 – 1680). In: Patetta, Luciano. Historia de la 
arquitectura (antología crítica) op. cit., p. 286. 
48 Nos primeiros números pesquisados da Revista de Arquitectura quase não aparecem textos, as obras só são apresentadas a partir de 
fotografias e planimetrias amplamente detalhadas.  
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um debate que se desenvolvia fora dela: a discussão sobre problemas de estilo responde a um 
interlocutor que não encontra espaço na revista. Mas, aos poucos, os arquitetos ligados à 
vanguarda cultural vão interpelar a instituição, forçando respostas às novas demandas 
formuladas. Desse modo a SCA é compelida a se colocar novos problemas, produzindo um 
processo de afirmação institucional e disciplinar. Nesse processo, a técnica –como elemento de 
conforto e higiene- joga um papel fundamental. Porque se é a partir dela que os arquitetos 
modernos colocam o novo estatuto da (nova) arquitetura, será também a partir dela, do seu 
caráter –pretensamente- neutro e necessário, que a instituição se permite considerar os novos 
temas, como é o caso urgente da habitação social. 

A técnica será então o vínculo entre duas noções de linguagem, no entanto isso não 
significa fácil aceitação de uma nova configuração formal, mas longa reflexão sobre seu lugar no 
processo de projeto e, logicamente, sobre as suas possibilidades expressivas. E é aqui onde tem 
lugar o debate: na defesa de uma configuração formal que já não pode se adequar à 
necessidade da produção em massa. Assim, duas fundamentações encontram –diferentes- 
espaços nas páginas da Revista de Arquitectura: da posição oficial da revista, os critérios técnicos 
permitem uma economia de meios que significa, com a eliminação do supérfluo, a obtenção de 
maior conforto e higiene. Do outro lado, os argumentos de Prebisch49 ou Virasoro50, consideram a 
renovação formal não só como um fato meramente decorrente da adoção de uma nova técnica: 
além do beneficio a respeito da economia e da salubridade, trata-se de encontrar a expressão de 
uma época que se percebe radicalmente diferente, porque recoloca os termos da discussão 
estética. 

Além de ser um dicionário da arquitetura do momento, essa consciência de estar 
discutindo desde o plano da estética toma força nas revistas portenhas, a da SCA e, desde 1929, 
em Nuestra Arquitectura. Ali o confronto com a estética oitocentista é aberto e já o primeiro 
editorial reflete uma tendência nova: a revista é publicada para servir al arte y a la industria.51 O que 
significa re-colocar a arquitetura dentro do campo da construção da cidade, transformá-la numa 
prática complexa para além de um conceito decorativo das fachadas urbanas, uma prática 
comprometida com as mudanças na indústria, entrevistas e impulsionadas. 

... construcción es una de las formas más visibles en que se materializa el progreso...la 
arquitectura es, a la vez que exponente de las preocupaciones estéticas de la época, 
síntesis de los adelantos...52 

Dita síntese é expressa pela primeira vez 
na publicação do Ensayo de Estética 
Contemporánea, de Alberto Prebisch e Ernesto 
Vautier, quase um manifesto que aparece na 
Revista de Arquitectura de novembro de 1924.53 
Ao mesmo tempo que apresentam seu projeto 
para uma cidade açucareira em Tucumán, 
esboçam os temas que interpelam a arquitetura 
dos anos 20 e 30: o conceito de estilo, a busca 
de uma ordem, a história, o papel da máquina. 
Esta última constitui o elemento que perpassa 
todo o ensaio, e que dá sentido às outras partes. 
O advento da máquina representa o espírito do 
novo século e a virada para uma nova arquitetura 
que já não mais responde às formas tradicionais, 
tanto em seus códigos lingüísticos quanto em sua 
forma de produção. Assim, a cidade açucareira – 
que traz reminiscências da cidade industrial de 
Tony Garnier - se apresenta como conseqüência 
da utilização da técnica para a organização do 
espaço público e privado. A composição do 
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plano encontra-se regido pelo zoneamento, que valoriza a hierarquização das vias de tráfego e a 
localização dos edifícios de serviços e representação em torno à praça central. A habitação, 
apesar da referência à cidade jardim na sua disposição urbana, insere-se plenamente no século 
XX a partir da estandardização na construção resultante do uso do concreto armado. 

Mas, se para a Europa a técnica é o elemento que permite a procurada ruptura com a 
história, aqui é a –suposta- falta de história a que outorga liberdade para o seu uso: 

Nuestra situación excepcional de pueblo sin pasado y sin tradición nos permite considerar 
objetivamente las condiciones de la vida actual, y tratar de ver claro en el espíritu de la 
época. Ya que no cargamos el inevitable lastre sentimental que dificulta la marcha de las 
viejas civilizaciones, estamos en condiciones de aprovechar ampliamente el severo ejemplo 
de las máquinas.54 

Parafraseando Paz,55 a memória de Prebisch é uma memória européia, que faz do território 
americano um território a ser colonizado. A dimensão espacial americana se impõe sobre a 
dimensão temporal, pensando o território –neste caso, Tucumán, o interior desconhecido- como 
vazio ou como natureza infindável. Para Prebisch, Tucumán permite se desfazer de sua própria 
memória, seu olhar não deixa de ser um olhar estrangeiro que funda um lugar –uma paisagem- aí 
onde só havia natureza. O passado espanhol de Tucumán, seus caudilhos federais, não podiam 
constituir uma tradição válida, formavam parte da barbárie que tentava-se apagar. 

 
Indo além das argumentações de Prebisch, em 

1926 Alejandro Virasoro56 coloca dois problemas 
fundamentais: o primeiro se refere aos próprios 
arquitetos, à situação do projeto face às novas 
condições produtivas. Com uma praxe da arquitetura 
que o leva à organização em grande escala de seu 
próprio escritório,57 Virasoro leva definitivamente a 
discussão ao campo da estética ao outorgar beleza às 
formas nascidas do uso do concreto armado. Se, 
respondendo a uma argumentação comum, concedia 
a possibilidade de transformar um palácio em um 
âmbito confortável, Virasoro expunha claramente que 
o problema da arquitetura consistia em responder à 
sua época, e que isso significava nesse momento, 
atender ao espírito de progresso e da técnica, quer 
dizer, fazer uma arquitetura que não só fosse 
confortável e útil, mas bela, enquanto expressasse o 
sentimento de seu tempo, dado pela geometria e 
pelas formas claras e simples do concreto armado: 

A más de las ventajas de menor peso y de mayor 
ductilidad, que permiten hacer construcciones más 
audaces que nunca, el cemento armado impone de suyo 
una limitación que favorece el buen gusto. Impone la línea 
geométrica y por lo común recta, e impone el volumen 
geométrico, de ordinario cúbico y a veces esferoidal. 

La belleza de una construcción, quiero repetirlo, nace del ajuste entre la obra y su objeto. 
Los objetos, o sea los temas de la arquitectura moderna, frigoríficos, hoteles, editoriales, 
fábricas, etc., exigen planos vastos, líneas simples y masas geométricas.58 

Enquanto os novos temas não são discutidos –de fato, constituirão o álibi dos 
academicistas para a transformação da linguagem - a profissão e o conceito de beleza são 
tópicos que não podem e não devem ser atacados: a Revista de Arquitetura, como órgão de duas 
sólidas instituições, se posiciona como detentora de uma verdade imutável que tem a sua 
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máxima expressão num conceito de beleza ligado à arquitetura eclética e à ornamentação. Para 
Coni Molina, nesse momento presidente da SCA, é impensável e sem fundamentos comparar a 
arquitetura com o automóvel ou o navio, meros instrumentos, assim como abandonar a 
composição e formas historicistas em favor da abstração: 

... pretende usted cambiar la faz de la tierra al conjuro de su majestad el cubo y el 
cuadrado. 

... No le parece –joven discípulo- que hay mucho que decir sobre la forma inadecuada en 
que se están edificando muchas obras, con fachadas futuristas, pero sin aire, ni luz, ni 
atractivos de ninguna clase, para la vida? 59 

Com a evidente intenção de colocar as coisas no seu lugar, de realizar uma chamada à 
ordem, Alejandro Christophersen, num artigo escrito a pedido da própria revista, cede em alguns 
pontos: a necessidade da mudança e do ajuste às novas condições, o papel da ciência como 
auxiliar da arquitetura. Mas fica claro que os elementos construtivos são apenas meios e, como 
tais, não supõem visibilidade ou qualquer sentido estético. Quase um ano mais tarde 
Christophersen novamente se coloca contra essa arquitetura moderna, que ainda fica nos papéis, 
e, especificamente contra Prebisch, a quem acusa de futurista, cepillador de arquitectura, apóstol 
de un nuevo credo, de copiar los últimos figurines de las revistas de vanguardia. Ao mesmo tempo, 
ironizando e tentando marcar as supostas contradições do arquiteto moderno, descreve a mulher 
do mesmo:  

no se le notaba nada anormal, nada de futurismo, no veía cubos ni cuadraditos...60 

Prebisch responde com uma violenta acusação de mediocridade em toda a linha, atingindo 
Cristophersen tanto nos seus escritos quanto na sua arquitetura 

... De no mediar un plebeyo empellón contra mi persona, no me tomaría la molestia de 
replicar a sus vagos argumentos... 

... en una circunstancia en que la polémica ideológica era la única actitud decentemente 
posible, tuerce Ud. el asunto hacia el campo de la chabacanería vulgar y estrecha, en el 
que Ud. ha conquistado -fuerza es reconocerlo- sus mejores laureles literarios. 

Y son muchos los -como yo- le negamos definitivamente el titulo prestigioso al que Ud. ha 
aspirado siempre.61 

Os anos seguintes vão refletir a fissura produzida, com a isolada aparição de artigos em 
que se assume a necessidade de uma renovação, a vivência de uma nova época, e nos quais a 
ciência e a técnica ocupam um preciso lugar de auxiliares necessários da arquitetura. 

Ainda sem defender a nova arquitetura (bem ao contrário), a Revista de Arquitectura aos 
poucos e fragmentariamente dará a ver as mudanças em curso, e é neste sentido que os artigos 
vão desfiando argumentos que contribuem para a elaboração de um conceito de arquitetura 
moderna como arquitetura contemporânea ou atual. Assim, em fins de 28 aparecem dois artigos 
com o mesmo titulo, se bem diversos em seus argumentos: Las nuevas orientaciones de la 
arquitectura, de Isaak Stok; e Nuevas orientaciones de la arquitectura, publicação de uma palestra 
do arquiteto Alejandro Christophersen. 

Isaak Stok era um arquiteto formado na UBA com uma obra em princípio sobriamente Art 
Déco, cujos projetos e escritos aparecem repetidamente na revista. Para Stok, a arquitetura é a 
expressão de uma ordem de idéias e de um estado social determinados. Como expressão da sua 
época, a arte de princípios de século XX é um amálgama de estética, técnica e economia, que se 
expressa sinceramente graças às possibilidades ilimitadas de uso do concreto armado. 
Christophersen por sua vez, sem transigir com uma nova vontade de forma, reduz o moderno aos 
novos elementos de conforto da casa: o banheiro, a geladeira, a cozinha elétrica; enquanto a arte 
arquitetônica moderna 

no estriba en el detalle sino en el concepto nuevo de una idea antigua.62 
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Deste modo, Christophersen coloca uma questão que está presente em toda a produção 
cultural da época: a relação entre o clássico e o moderno e, em outro patamar, a problemática da 
tradição, que escapa ao campo cultural para perpassar o discurso político e social. 

Dando espaço aos problemas práticos do habitar, os artigos encontram assim um eixo que 
permite conciliar tradição e mudanças, a partir da consideração de problemas “científicos”, 
específicamente técnicos, que interpelam a arquitetura, a partir do reconhecimento de novos 
temas que podem ser abordados pela profissão e que logo serão tomados como exclusivos dela. 

 
Assinalada pela a historiografia arquitetônica como a outra face da postura sustentada pela 

Revista de Arquitectura, Nuestra Arquitectura, é dirigida até 1955 pelo engenheiro americano 
Walter Hylton Scott. Ainda que o título coloque uma ambigüidade podendo se referir a uma 
possível arquitetura argentina, a adjetivação se desmancha no objetivo de construir um campo de 
discussão disciplinar63 e, portanto, uma discussão que se estende além das fronteiras. Nas suas 
páginas encontra-se um substrato comum, uma mesma vontade de forma, que se expressa tanto 
nas arquiteturas brancas de Vilar quanto na experimentação tectônica de Eduardo Sacriste. 
Contudo, podem salientar-se argumentações bem diferentes –interesses diferentes- na forma em 
que são abordados os diversos temas que se constróem como problemas disciplinares 
específicos: a relação com a indústria, a classicidade da arquitetura moderna, a habitação 
operária, os concursos, a relação com o Estado. 

Além dos artigos escritos por Vilar, Acosta ou Prebisch, os editoriais de Scott dão conta 
desse amplo leque de questões, mas o seu alvo principal é, durante muito tempo, o problema da 
habitação popular, do qual realiza uma abordagem acurada e permanente. Com a ajuda de 
estatísticas, analisa a situação dos trabalhadores, seus salários, seus gastos; coloca o problema 
da terra e o da sua obtenção, assinalando a necessidade de ação cooperativa sustentada pelo 
Estado; compara a situação administrativa de Buenos Aires com as experiências de Viena e da 
Alemanha, criticando a ação da Comisión Nacional de Casas Baratas e a gestão do executivo 
municipal. Como socialista, Scott afirma a universalidade dos novos modos de produção, que 
permitiriam o acesso da população à moradia. Seu discurso toma um cunho quase técnico ao se 
remeter a conceitos que podem ser objetivamente determinados, como conforto, higiene, 
economia. Ainda quando as novas condições produtivas encontrem-se presentes para constituir 
um novo conceito de casa –como mercadoria- Scott não discute como essas condições 
perpassam a forma arquitetônica: 

... dejando de lado la cuestión estética, es innegable que las tendencias se han uniformado 
en otro terreno en todos los países civilizados; nos referimos a las exigencias, cada día más 
perentorias de mayores comodidades. 

... sea de cualquier manera, las comodidades que todos quieren hoy en la casa propia, 
justifican la definición de la arquitectura moderna de la vivienda: la máquina de vivir.64 

Pelo ano de 1932 a revista experimenta uma mudança radical: a capa deixa de lado o 
pequeno chalé pitoresco para dar lugar a um design mais abstrato e o editorial anuncia o seu 
compromisso com a nova arquitetura em toda a linha: 

Esta publicación ha tratado, desde el primer día de cumplir con un doble propósito: reflejar 
las actividades de la arquitectura tradicional, y hacer conocer las inquietudes que en todo el 
mundo han cristalizado en lo que empieza a llamarse la nueva arquitectura o arquitectura 
contemporánea ... Pero ha llegado el momento en que la arquitectura nueva está llegando 
también a su mayoría de edad, cada día son más los profesionales que hacen en la nueva 
vía los primeros ensayos; y poco a poco en diversas calles de la ciudad empiezan a 
aparecer las fachadas blancas, lisas, tranquilas, que hablan del espíritu de las nuevas 
tendencias.65 

Mas, na tentativa de transformar o campo disciplinar, se faz necessário uma nova vontade 
de forma, um novo modo de pensar o espaço, descolado do interiorismo do lar americano 
predominante nos primeiros anos. Com algumas nuanças, Alberto Prebisch e Antonio Vilar tentam 
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uma definição que tem como base a leitura de Worringer, e determinam o afã de abstração como 
o novo estilo do século XX. As formas puras, as transparências, o uso de novos materiais, a 
audácia estrutural constituem os elementos dessa busca que tem um sentido fortemente estético. 

Articulando a questão da forma com o problema social que representa a solução da 
moradia, Wladimiro Acosta tenta construir um novo conceito de arquitetura que sintetize ambos 
os termos.  

La reforma no es fin de la nueva arquitectura, sino la resultante de la firme disciplina 
intelectual impuesta por las claras tendencias científicas y sociales del arquitecto 
contemporáneo. La nueva arquitectura es ante todo un fenómeno social.66 

Aqui, a ciência perpassa a vida cotidiana, modificando o entorno do homem e atingindo 
principalmente a casa, o tema que preocupa Acosta em maior medida, que considera-o um 
problema biológico cuja solução é fundamentalmente científica. 

Assim as revistas vão fixando, embora a multiplicidade de imagens e nomes, alguns eixos 
de discussão, ora o estilo, ora a moradia, identificando-se com problemas específicos. Nesse 
sentido, a revista Arquitectura, dirigida por Angel Guido em Rosario, da qual editaram-se só doze 
exemplares durante o ano de 1927, resulta quase um manifesto em favor da arquitetura colonial. 
Quase uma prolongação de sua atividade docente na UNL, Guido expõe ali as suas idéias sobre 
a história da arquitetura, resgatando o passado hispânico e fixando um modo de pensar a mistura 
produzida entre este e o aporte americano. Junto a Ricardo Rojas e todo o pensamento 
hispanista da época, Guido resgata o barroco americano como manifestação do espírito da raça,67 
fixando, como veremos logo todo o repertorio da ornamentação indigenista ligada à composição 
acadêmica. É nesta revista que se publica o Plano de 1927 para Santa Fe, mas isto é quase uma 
excepção, na que se deve ter em conta que o plano possivelmente foi projetado pelo rosarino 
Juan Durand.  

Carente do caráter crítico e polêmico das publicações portenhas, a revista Arquitectura, 
fundada em Santa Fe em 1932, tenta se tornar um espaço para a divulgação e exposição das 
obras e idéias: como su nombre lo deja entrever ... trata sobre ... asuntos edilicios, 
construcciones, decoraciones, etc.68 A revista tenta salvar a falta de informação específica sobre a 
construção na cidade. Até então, algumas obras santafesinas tinham sido publicadas na Revista 
de Arquitectura, mas tratava-se geralmente daquelas obras públicas resultantes de um concurso, 
como o caso da sede na cidade do Banco de la Província de Santa Fe (1927, ganho pelo 
escritório dos Arquitetos Calvo, Jacobs e Gimenez, de Buenos Aires) ou o mesmo Banco em 
Esperanza (1931, Arq. Pedro Galán). Em outro patamar, com outros interesses, o jornal informava 
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das novas construções empreendidas, e se bem muitas vezes encontrava-se uma vasta 
informação sobre obras, autores e empreiteiros, o objetivo era difundir o progresso da cidade: 

Anoche se inauguró la Estación de servicio de YPF. El local se ubica en Bv. Pellegrini entre 
25 de Mayo y San Martín ... hermosa obra que embellece el paseo; es la más grande, mejor 
dotada de instalaciones, moderna y cómoda de su género en esta capital.69 

De outra parte, tanto o governo da província quanto o da cidade publicavam a obra 
realizada ou projetada seja no Boletín de Obras Públicas de la Nación,70 seja a partir de 1940 na 
própria publicação do governo provincial.  

No campo profissional, será em 1934 que os 
técnicos difundirão a sua obra mediante a Revista da 
recentemente fundada Asociación de Técnicos 
Nacionales (ATN). Assim, em 1932, com uma cidade se 
transformando rapidamente, Arquitectura vem ocupar 
um espaço de difusão demandado pelo próprio campo 
disciplinar, no qual ficasse representada mais 
amplamente a atividade edilicia da cidade. Desse modo 
a revista acolhe sem preconceitos arquitetos, 
engenheiros e técnicos, junto a construtores, 
fornecedores, proprietários, além de se reproduzirem 
artigos tirados de outras publicações que junto a 
catálogos e manuais de construção eram recebidas na 
cidade: Architectural Forum, Revista de Arquitectura, La 
Construction Moderne.  

Uma notícia sobre o problema do ruído, um artigo 
sobre a regulação estética da cidade previamente 
aparecido na Revista de Arquitectura ou uma casa para 
clima melhor temperado, constituem um conjunto de 
questões simplesmente apresentadas. Se, em função 
dos próprios espaços de debate a Revista de 
Arquitectura e Nuestra Arquitectura realizam uma 

operação de seleção de obras e idéias, Arquitectura pareceria precisar acolher um leque mais 
amplo de referências para poder dar conta do acontecer da cidade: 

un sano espíritu de cooperación al esfuerzo de todos en pro del progreso de Santa Fe.71 

Cada nova obra é assim recebida com elogiosos comentários, tudo pareceria ser 
importante e digno de ser salientado, dos papéis pintados até o projeto, dos equipamentos 
sanitários até o construtor, tijolos e vidros, mosaicos e ornamentos. Tudo contribui para criar uma 
obra moderna, representativa , elegante, suntuosa, imponente. O que interessa é a obra como 
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fator de progresso, como mudança no tecido urbano, como representação. Portanto, o momento 
da construção e a figura da empresa construtora ganham um lugar relevante: os artigos 
invariavelmente começam fazendo referência a ela, como feitor, como verdadeiro agente de 
transformação da cidade através da obra: 

Destinado a residencia particular, la firma Bautista Baroni e Hijos ha construido una 
magnífica finca en la calle Juan de Garay entre las de 1º de Mayo y 4 de Enero. Se trata de 
un edificio amplio, con un gran frente de hermosas líneas modernas, propiedad del Doctor 
Rafael Villanueva, que constituye una nueva muestra del adelanto edilicio de la ciudad, que 
va cambiando de aspecto, transformándose en una verdadera gran urbe.72 

Fica quase ausente o projeto como preocupação implícita na obra, embora não como 
construção de um sentido além dela. Esse ingênuo descuido pelo projeto se torna elogio de 
quanto a obra oferece em função da sua importância para a cidade. Sua modernidade decorre 
tanto da resposta a um novo programa quanto das linhas da fachada, tanto de sua economia 
quanto de sua ubiquação em algum ponto importante da cidade. Uns e outros são argumentos 
válidos para assinalar a obra como elemento essencial do progresso urbano. 

Esse progresso assume na revista imagens diferentes sempre adjetivadas como 
modernas. Do petit hotel eclético às linhas art déco, do neocolonial ao pitoresco, reúnem-se 
formas, programas, intenções diversas. A qualidade moderna vem dada pela novidade, se 
resolvendo no maior conforto, na maior higiene, na sistematização da construção. Neste sentido, 
Arquitectura está lendo a Revista de Arquitectura: as técnicas transformam os interiores, a maneira 
de vida interior da casa, mas isso não as coloca em relação causal com a projetação, nem atinge 
pressupostos formais.  

No terceiro número, duas obras são publicadas seguindo a mesma argumentação: a 
modernidade de seu estilo e a sua adaptação ao clima cambiante de Santa Fe. A primeira, una 

                                                        
72 Petit hotel. Revista Arquitectura nº 4. Santa Fe, noviembre 1932. 

Una casa moderna para clima 
templado 
Arquitectura nº 3, 
Santa Fe, agosto 1932 

Un proyecto de villa en estilo 
moderno 
Arquitectura nº 3, 
Santa Fe, agosto 1932 
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casa moderna para clima templado, é uma pequena vila de reminiscências mediterrâneas, 
projetada pelo arquiteto francês J. Cantelon. A procedência se revela interessante já que, 
provavelmente tirada de La construction moderne, o exemplo dá conta das buscas duma 
identidade para a própria arquitetura das colônias francesas. Porém, a imagem tropical fica 
desmentida pela presença das lareiras em cada cômodo, o que revela mais um certo desejo de 
exotismo do que vontade analítica. A outra obra, un proyecto de villa en estilo moderno, 
transforma o conceito tradicional de vila. Longe de uma imagem pitoresca, a vila, também um 
projeto francês, percorre o caminho da abstração, conciliando panos abertos e fechados, de 
texturas diferentes e geometrias puras. A revista salienta o sistema construtivo da casa, de muros 
duplos em função da estabilidade térmica, sistema que permitiria a adaptação ao clima local. De 
fato, o sistema será mais tarde utilizado na construção do prédio da Sucesión Mai frente à Plaza 
España, mas se trata contudo de ensaios na busca de elementos de maior conforto que logo se 
associam à economia e simplicidade de forma. De outra parte, a simples comparação com as 
casas baratas construídas nesses anos evidencia que a economia –e a racionalidade construtiva- 
é ainda muito mais um desejo nestas casas do que um elemento verdadeiramente constituinte 
dessa arquitetura. 

É neste sentido que trabalham também os técnicos construtores que, desde a sua revista 
ilustram a própria praxe, refletindo sobre as mudanças impostas à arquitetura: 

El decir [vivienda] económica supone la ausencia de todo lo superfluo, pero no significa, en 
ningún momento, la ausencia de confort.” ... “en la época actual desaparecen todos los 

elementos decorativos e innecesarios y en cambio se busca la comodidad y sobre todo la 
economía interna de la habitación, es decir, la limpieza de trayectos, de lavado, en general 
de todas las pesadas tareas de la dueña de casa.73 

No mesmo estilo, revistas como Edilicia, de Rosario, ou a do Centro de Arquitectos, 
Constructores de Obras y Anexos (CACyA) acolhem uma diversidade que reflete o complexo 
processo de expansão e consolidação das tramas urbanas nessas décadas. Afastada em 
princípio de qualquer vontade polêmica, a revista do Centro de Arquitectos, Constructores de 
Obras y Anexos (CACyA) acolhe tanto o academismo de uns quanto a vontade modernizadora de 
outros. O primeiro número pareceria dar conta disso, com a publicação de um projeto de Mario 
Palanti: el primer palacio autódromo de Sud-América. Provavelmente, e como fala o artigo, já a 
originalidade de Palanti permite a junção de  

... lo elegante con lo sencillo, lo clásico con lo nuevo...74 

                                                        
73 Carlos Cordiviola. La vivienda económica. In: Revista ATN. Año I. Nº 3, mayo 1934 e Revista ATN. Año I. Nº 4, junio 1934. 
74 El primer palacio autódromo de Sud América. Revista del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos. Año I. Número I. 
Buenos Aires, Junio de 1927. 

Revista del CACyA 
Capa Nº 1 
Buenos Aires, Junio 1927 

Mario Palanti 
El Primer Palacio Autódromo de Sud-América 
Revista del CACyA nº 1. Buenos Aires, junio 1927 
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Assim, não parece haver contradições na celebração do automóvel e a construção de uma 
pista à maneira da Fiat Lingotto com o auxílio de uma envolvente acadêmica.  

Porém, a busca de uma definição do contemporâneo emerge logo, especialmente na 
publicação das obras de Jorge e Andrés Kalnay, que explicitamente articulam um discurso que 
reúne o modernismo como estilo, a necessidade de dar resposta às funções, o academismo e as 
reminiscências de um imaginário da terra natal. Dessa mistura heterogênea -segundo Liernur, 
imagem do desarraigamento dos Kalnay-75 deveria surgir uma arte nacional.76 Um ano mais tarde, 
a revista do CACyA informa sobre a visita de Le Corbusier a Buenos Aires. Apesar de diversos 
artigos terem informado sobre a Exposição de Arte Decorativa de 1925, ou sobre o disparatado77 
resultado do concurso para a Liga das Nações, nada informava sobre essa personagem que, 
desde então ocupa um espaço permanente na revista, com a primeira tradução para o espanhol 
de Vers une architecture. Do ponto de vista da formação do campo, a presença de Le Corbusier 
na revista do CACyA traz a lume o modo em que se imbricam os interesses disciplinares. Ainda 
com seu prestígio estabelecido, Le Corbusier mantém tanto com o poder estatal quanto com o 
campo da arquitetura uma relação permanentemente conflituosa e crítica.78 A viagem para 
América do Sul em 1929 tenta tornar uma posição débil no panorama internacional numa posição 
de força, quase demiúrgica: 

Tenho tentado a conquista de América por uma razão implacável e pela grande ternura que 
tenho sentido pelas coisas e gentes; tenho compreendido na terra destes irmãos separados 
de nós pelo silêncio de um oceano, os escrúpulos, as dúvidas, as vacilações e razões que 
motivam o estado atual de suas manifestações e tenho confiança no futuro.79 

As relações de Le Corbusier em Buenos Aires –a Asociación Amigos del Arte, Victoria 
Ocampo, Antonio Vilar- revelam o seu afastamento do campo oficial da arquitetura. Assim, não 
resulta estranho que seus textos sejam publicados numa revista que põe a construção acima 
duma Arquitetura entendida como entidade idealizada.  

Junto a problemas técnicos, judiciais, de regulamentação profissional, informação de 
congressos, ensino, a arquitetura contemporânea, dita futurista, ocupa em 1931 um espaço 
preponderante. Nesse ano uma enquete entre os sócios revela uma opinião de discreto 
cepticismo junto à resignada aceitação. Ainda assim, no tom geral da revista pareceria 
predominar a necessidade de acolher o novo como expressão da época, outorgando-lhe um 
sentido positivo e poético: 

... Esta innovación de adaptar la forma a la función es verdadera. Todo lo que es verdadero 
es bello, y junto con la solidez que tiene y la utilidad a que responde, encierra las tres 
cualidades de la arquitectura. 

Nuestra forma funcional actual es lo que constituye el sentimiento moderno, es lo que une 
el puente de Brooklyn, las pinturas de Cezanne,..., es lo que constituye en una palabra, la 
Belleza. Y el que no perciba emociones estéticas con estas estructuras no es de este siglo, 
no es de esta época, no es de la era del aeroplano, del radio, del Jazz Band.80 

                                                        
75 Liernur, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina del Siglo XX. La construcción de la modernidad, op. cit., p. 133. 
76 La casa de Crítica. Arquitecto Jorge Kalnay. Revista del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos. Año II. Número 19. 
Buenos Aires, Diciembre de 1928. 
77 Revista del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos. Año I. Número 11. Buenos Aires., Abril de 1928.  
78 Fishman, Robert. L’ Utopie urbaine au XXe. siècle. Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright et Le Corbusier (1977). Bruxelles, Pierre 
Mardaga, éditeur. S/d; Tafuri, Manfredo. Para una Critica de la Ideologia Arquitectonica, op. cit. 
79 Le Corbusier. Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el urbanismo (1930). Barcelona, Editorial Poseidón, 1978, p. 34. 
80 Revista del Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos. Año II. Número 24. Buenos Aires, Mayo de 1929 
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LEGIT IMAÇÃO CULTUR AL DO C AMPO:  OS CONCURSOS E CONGRESSOS 
 
Na medida em que o campo da Arquitetura vai se construindo e ampliando, fortalece-se a 

necessidade de se auto-legitimar: a necessidade de se instituir como porta-voz de um saber e de 
uma prática, de fixar regras e estabelecer seu controle, de construir relações instaurando 
posições de poder. Para ocupar um espaço de maior independência, se saindo da órbita do 
Estado ou da Academia, os profissionais liberais se valem de uma constelação de espaços que 
lhes conferem autoridade. A novidade dos problemas que lhes são colocados, ainda quando 
foram inicialmente instalados a partir de outros olhares - como o caso da casa e a crítica higiênica 
e moral levada adiante por advogados, médicos, religiosos e mestres-escolas - rapidamente 
demandam uma resposta disciplinar e provocam debates específicos. Da moradia à cidade, os 
arquitetos – mas também os técnicos e engenheiros- configuram um espaço de opinião e de 
ação, que se legitima institucionalmente.  

A Sociedad Central de Arquitectos reivindica para si o controle dos concursos, 
estabelecendo normas para a sua edição e participando do júri. Afirmando-se como 
representante da profissão, a SCA impulsiona a instituição dos concursos, informando o Estado 
nacional, os governos provinciais ou municipais e as instituições públicas, sobre as vantagens do 
sistema para a garantia do processo de seleção: a melhor arquitetura de acordo com o programa 
a que se deve dar resposta.  

Concurso de Anteproyectos  Palacio de Tribunales de Tucumán. Primeiro Premio. Arq. Francisco Esquirru 
Fonte: Revista de Arquitectura, abril 1937 

Concurso de Anteproyectos YPF. Segundo Premio Arqs. Mario Roberto Alvarez, Weyland y Queiroz. 
Fonte: Revista de Arquitectura, marzo 1937 



                                                  L E G I T I M A Ç Ã O  C U L T U R A L  D O  C A M P O :  O S  C O N C U R S O S  E  C O N G R E S S O S 

81 

Em duas décadas a SCA auspicia inúmeros concursos sobre os mais diversos temas: 
Museo Nacional de Bellas Artes (1928), Casas Baratas em Salta (1930), a sede do grêmio 
ferroviário “La Fraternidad” (1931), a urbanização de Paraná (1931), o Banco de Santa Fe em 
Esperanza (1932), o Mercado Municipal de Rosario (1935). Em 1937, três concursos sintetizam o 
leque de problemas e soluções que interpelam a Arquitetura: o dos postos de gasolina para YPF,81 
o do Palacio de Justicia de Tucumán, e o de Luminotecnia auspiciado pela Compañía Argentina 
de Electricidad (CADE). 

A arquitetura se defronta ali com problemas diversos, aos que, como instituição, responde 
segundo os cânones tradicionais. O Palacio de Justicia deve se resolver em um classicismo 
monumental que articula todos os elementos da composição acadêmica, ao mesmo tempo que a 
liberdade e experimentação formal podem se expressar na abstração volumétrica dos postos. A 
abstração pareceria não poder dar resposta ajustada à busca de sentido, produzindo-se uma 
fissura entre as necessidades expressivas do prédio dos tribunais e o não caráter de prédios nos 
quais uma função nova, absolutamente moderna, permite a saída dos preceitos compositivos e 
significativos acadêmicos. Quanto aos concursos convocados pela CADE, marcam uma 
diferença essencial já da origem: a convocatória é feita por uma empresa privada para os alunos 
da escola de arquitetura, mas o que o torna verdadeiramente original é o tema colocado. Não se 
trata da resolução de um programa funcional mas dum problema específico, o uso da luz como 
elemento de configuração espacial. A técnica adquire assim autonomia para pensar a nova 
arquitetura, abrindo o campo para a aceitação de uma nova imagem. 

Nos anos seguintes, os temas incorporados conformam o leque de questões aos quais a 
Arquitetura se vê obrigada a responder. A casa incorpora-se definitivamente, já pensada como 
objeto reprodutível, permitindo pensar situações mais pontuais: as casas rurais (1940) ou as 
casas econômicas com a premissa do maior uso racional do concreto (1941), onde novamente a 
técnica é colocada como elemento do projeto. Mas também ainda continua se pensando os 
grandes temas da arquitetura –continua-se pensando a identidade e história argentinas-, o que 

tem a sua maior expressão no concurso do Monumento a la Bandera, em Rosario.  
Ainda se a SCA se configura como árbitro exclusivo no campo, a questão da habitação 

popular continua se constituindo num espaço de múltiplas opiniões. Colocada como problema 
social, político e econômico, a casa é objeto de discussão nos mais diversos âmbitos: na 
municipalidade, nos jornais, nas associações de vizinhança. Em Santa Fe, um desses espaços é 
constituído na própria Universidad Nacional del Litoral.  

                                                        
81 YPF: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a empresa petroleira estatal.  

Concurso de Luminotecnia 
Premio CADE 1940 
Primer Premio: Hirsz Rotzait 
Revista de Arquitectura 
Buenos Aires, noviembre 1940 

 
 
Concurso Monumento a la Bandera. Lema: Altar y Museo.  
Arq Carlos Navratil y escultor Osvaldo Alberto Carlos Lauersdorf. 
Revista de Arquitectura 
Buenos Aires, noviembre 1940 
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Em 1928 a Universidade tinha criado o Instituto Social, com três seções: Universidad 
Popular, Extensión Universitaria e Museo Social, reorganizando-se no ano seguinte no 
Departamento de Extensión Universitaria, já  

que siendo la universidad, en razón de su naturaleza y de sus fines un instituto social, debe 
entenderse que el instituto creado con tal nombre no está destinado a ejercer con carácter 
privativo una función que es genérica de la universidad toda.82 

A universidade constitui aqui um espaço que, nas fronteiras do campo, apropria-se dos 
problemas colocados à disciplina, resolvendo-os dentro das suas específicas estruturas: a 
Escuela Industrial e o museu. Com as sedes da escola de arquitetura e da SCA em Rosario, os 
problemas que interpelam a disciplina nesses anos se diluem numa multiplicidade de instituições 
que tentam lhe dar resposta. Fundado dentro do espírito humanista da Reforma Universitária, 

El Museo Social tendrá un carácter técnico de investigación, estudio, información y 
divulgación de las cuestiones económicas, sociales y culturales del país y preferentemente 
las que atañen al litoral argentino, procurando sorprender el espíritu de sus movimientos, 
evolución, progresos, crisis y posibles soluciones. 

Desarrollará su acción en forma positiva y práctica, dentro de un espíritu de amplio 
liberalismo y alta humanidad, como un guía imparcial de información sincera y con absoluta 
exclusión de toda parcialidad doctrinaria, religiosa, política y social.83 

Uma multiplicidade de problemas carateriza a ação do museu, que se concentra na 
realização de um amplo registro de informações. Assim recolhe e confecciona enquetes, participa 
de reuniões e palestras, viagens de estudo, organiza coleções de objetos, planos, diagramas e 
estabelece uma biblioteca de livros e revistas.  

No ano 1935, sob a direção do Engenheiro Carlos Niklison, o Museo Social da Universidad 
Nacional del Litoral organiza um Concurso de Vivienda Urbana y Rural destinado aos técnicos 
construtores. Niklison é engenheiro formado em Buenos Aires e docente da Escuela Industrial 
Superior nas disciplinas de Cómputos y Presupuestos, Práctica de Construcciones e Proyectos y 
Dibujos. Mais tarde também será diretor da escola. Ao assumir a direção do museu, Niklison 
coloca dois objetivos principais: a formação da biblioteca - arquivo e a compilação de 
antecedentes a respeito do problema da habitação popular. Assim, conforma um acervo84 
formado com publicações, catálogos, folhetos sobre os mais diversos temas: educação, 

                                                        
82 As novas seções são: Cursos, Conferencias e Publicaciones, ficando independente o Museo Social. In: Memoria del Instituto Social, 1928 
– 1932. Santa Fe. Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral, 1934. 
83 Idem, p. 58. 
84 Parte desse acervo se encontra hoje em Santa Fe, na Biblioteca Dr. José Gálvez, da UNL. 

Concurso de Vivienda Urbana y Rural 
Museo Social de la UNL, 1935 
Fonte: Memoria del Instituto Social  
1933 – 1936, SF, 1937 
 
 
Esq.: Vivienda Rural.  
Categoría de Egresados. 
 Premio Estímulo 
Lema 22 de Julio. Fachada 
Autor: Héctor Peragallo.  
 
Der.: Vivienda Urbana.  
Categoría de Egresados 
Lema Ahel. Fachada 
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beneficência, cultura física, edificação e urbanização, cooperativas, assistência social, trabalho. O 
mesmo Niklison escreve vários artigos sobre habitação e sobre o papel do técnico. A respeito do 
segundo objetivo, o Museo Social, 

... deseando llamar la atención de los profesionales que más frecuentemente tienen que 
considerar el problema de la vivienda popular, ya como proyectistas, ya como constructores 
y a fin de aportar a su solución no sólo sus conocimientos técnicos sino también sus fuerzas 
espirituales, organizó un concurso de planos y proyectos cuyos temas centrales serían las 
viviendas mínimas, urbana y rural.85 

As prescrições dadas para o concurso são poucas: uma casa com superfície máxima de 
setenta metros quadrados, com sala, dois quartos, banheiro, cozinha, uma pequena sala de 
jantar, aos que se agrega, nas casas rurais, uma varanda. Aliás, devia-se ter em conta, além de 
problema distributivo, racional e funcional, o fator econômico como determinante. Assim ficava 
estabelecida uma demanda mínima, mas também especificava-se o profissional considerado 
com a formação mais adequada para dar resposta ao programa: o técnico. O concurso se realiza 
exclusivamente entre graduados das escolas industriais, incluindo-se uma categoria de alunos. 
Segundo Niklison, os técnicos encontravam-se – por seus estudos- mais perto do problema da 
habitação modesta, e melhor capacitados para resolver a pequena casa, higiênica e 
tecnicamente.86 

Mas justamente por considerar a moradia mínima um problema social importante, ainda 
que um problema arquitetônico menor, Niklison a coloca no espaço de atenção que pretendem 
lhe dar, através de Nuestra Arquitectura, Scott ou Acosta. A casa se torna objeto reprodutível, 
pensada desde a necessária participação do Estado, seja provincial ou municipal, no 
financiamento e ainda quando a reprodutibilidade se dá sem a participação de um processo de 
produção industrial. 

 Com o concurso, a casa é trazida ao âmbito do pensamento profissional, tirando-lhe o 
vezo de objeto de assistência social que tinha em 1928, quando o Instituto Social divulgava uma 
série de folhetos com modelos de casas. Ali tratava-se do 

... mejoramiento de la pequeñas viviendas para trabajadores, ofreciendo gratuitamente a 
éstos planos y presupuestos de casas artísticas y baratas de una o dos habitaciones, así 
como el modo de embellecer las actuales. 

... si logramos despertar en la población la idea de que vivir en casa propia higiénica y 
bonita dista mucho de ser un problema insoluble, bien pronto cambiaría el penoso y 
lamentable espectáculo de esos ranchos y casillas de lata o cajones viejos, que tanto afean 
hoy nuestras ciudades y tan graves peligros representan para la higiene pública y privada. 87 

                                                        
85 Memoria del Instituto Social, 1933 – 1936. Santa Fe. Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral, 1937, p. 47. 
86 Niklison, Carlos A. La lucha en favor de la vivienda popular. Santa Fe. Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral, 1936. 
87 Memoria del Instituto Social, 1928 – 1932, op. cit. 

Concurso de Vivienda Urbana y Rural. Museo Social de la UNL, 1935 
Vivienda Urbana. Categoría de Egresados. 2do. Premio. Lema Sol.  
 Autor: Orlando F. Dosso. 
Fonte: Memoria del Instituto Social 1933 – 1936, SF, 1937 
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Se bem que o concurso tenha sido o único a realizar-se, o problema da casa é colocado 
pelo Instituto Social nessa década de trinta em várias instâncias.88 Das conferências auspiciadas, 
uma alta porcentagem dedica-se à questão da habitação, à sua relação com a cidade, e à 
legitimação do técnico como o profissional adequado para dar solução a um tema considerado 
de pequena escala. Mas a abordagem se realiza não só desde o ponto de vista do objeto 
arquitetônico, mas desde a sua condição de artefato cultural: o papel do Estado, a necessidade 
de créditos, a relação com os salários, a construção de uma identidade cidadã. Trata-se de um 
espaço que opera no limite do campo profissional, gerando por fora das instituições autorizadas 
– ainda que a universidade o seja - um outro espaço social de representação – poder-se-ia dizer- 
leigo. 

Este se completa com os cursos ditados no que é em princípio chamada de Universidad 
Popular, que toma logo o nome de Sección Cursos do Instituto Social. Entre os múltiplos objetivos 

dos cursos – ensino, solidaridade, recreio - encontra-se o de completar a preparação profissional 
do operário, para o qual estabelecem-se cursos de desenho profissional, desenho ornamental, 
mecânica, eletricidade, aritmética e geometria. Em Santa Fe, os cursos funcionam sob a regência 
do Engenheiro Francisco Bertuzzi, e em estreita relação com a Escuela Industrial Superior, sendo 
que vários docentes do ensino médio lecionam na universidade popular. Quanto aos alunos, 
embora assistirem operários, pintores, frentistas, carpinteiros, ferreiros, trata-se de uma minoria 
frente aos mecânicos e empregados do comércio e da administração que completam ali a sua 
formação.89 Mais do que formar uma camada de especialistas que poderiam se somar aos 
profissionais, os cursos fazem parte de uma cultura que tem a moradia e seu entorno urbano 
como objeto de preocupação. Atrelada em parte ainda à crítica higiênica e moral, a construção 
da casa surge para as camadas médias como elemento de afirmação e identidade, demandas às 
quais –sem questionamentos - os técnicos parecem responder com a necessária eficiência 
técnica e adequação estética. 

Se os concursos põem de manifesto interesses específicos, os congressos e palestras dão 
conta da amplitude de questões que estão sendo colocadas e que se apresentam como 
problemas novos, que vão se construindo e definindo no transcurso dos debates.  

                                                        
88 Os concursos promovidos no mesmo momento pelo jornal “El Litoral”, referiam-se a casas já construídas. 
89 Entre os anos 1934 e 1940 a porcentagem de alunos com ocupação ligada à construção promedia o 18% alcançando um máximo de 
29% em 1938. Não se tomaram os dados do ano 1933, o começo dos cursos, já que o critério de classificação da estatística é diferente. In: 
Memoria del Instituto Social, 1933 – 1936, op. cit.; Memoria del Instituto Social, 1937 – 1940. Santa Fe. Instituto Social de la Universidad 
Nacional del Litoral, 1941. 

Ing. Kingsman Molinari. Modelos de casas baratas. Instituto Social de la Universidad, 1931 
Fonte: Memoria del Instituto Social 1928 – 1932, SF, 1934 
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Longe do espaço cosmopolita de Buenos Aires, dos ilustres visitantes de que dão conta a 
Revista de Arquitectura e Nuestra Arquitectura,90 Santa Fe desdobra uma atividade intensa em 
torno da Universidade. O interesse registrado no Museo Social se evidencia em uma série de 
palestras que têm os problemas da cidade e da habitação como centro. Se Niklison desenvolve 
uma tarefa abrangente no seu modo de considerar os problemas do habitar, referindo-se 
amplamente ao papel do técnico na cultura contemporânea e estudando as mudanças na 
situação dos operários, outros se aplicam a problemas específicos. Tal o caso de Carlos 
Cordiviola, formado como técnico na EIS em 1927, que bem cedo interessa-se pela habitação 
moderna, escrevendo na revista dos técnicos e desenvolvendo minuciosamente as 
transformações produzidas nas casas tanto nos usos quanto nos novos significados que ditas 
transformações adquirem: 

Notamos ante todo una gran diferencia entre este plan y el del petit hotel. La falta de la 
planta de recepción y de servicio. Inesperadamente ello nos indica la unificación de clases. 
No hay ampulosidad, no hay servicio, luego en cada casa hay una clase única.91 

Também os engenheiros Angel Nigro e Luis Peressutti pronunciam senhas palestras 
dedicadas ao ensino técnico – Nigro é em 1934 diretor da EIS - e a função social das escolas de 
artes e ofícios e, pensando a cidade no território, o engenheiro José Minervini bem cedo imagina 
um projeto de ponte entre Santa Fe e Paraná.92  

 
Colocados em outro patamar, os congressos 

representam uma oportunidade de reunir 
problemas, idéias e projetos, legitimando no debate 
e nas conclusões – e nos prêmios - tanto uma 
forma de pensar a arquitetura quanto um campo de 
incumbência mais apropriado do que demandado 
socialmente. Os congressos pan-americanos de 
arquitetos –o primeiro deles realizado em 
Montevidéu em 1920- ganham importância ao reunir 
uma série de problemas que perpassam a 
arquitetura das primeiras décadas do século mas 
que até então não tinham sido colocados 
disciplinarmente. Segundo a Revista de 
Arquitectura, os congressos surgem da 
necessidade de trocar idéias e discutir problemas 
comuns, a fim de serem resolvidos  

... por una alta autoridad moral, como sería en este caso 
la del Congreso, ... obteniendo para el Arquitecto el 
puesto que en la sociedad le corresponde por su labor 
eminentemente educadora y por su obra de 
mejoramiento social.93 

Entre a necessária discussão interna à 
disciplina e os problemas colocados pela cultura 
dos anos trinta, os congressos pan-americanos 
manifestam uma preocupação que percorre a 
América toda, referida à construção de uma 
identidade americana. Desse primeiro em 

Montevidéu para o quarto realizado no Rio de Janeiro em 1930 se compendiam interesses e 
preocupações diversas. Aparecem já quatro questões chaves que percorrem os temários dos 
encontros seguintes: cidade, regulamentação da profissão, habitação popular e ensino da 

                                                        
90 Aqui também evidencia-se o processo de seleção que se realiza sobre o campo da cultura. A Revista da Arquitectura relata com 
detalhamento as visitas de Leon Jaussely (1926), Werner Hegemann (1931), Auguste Perret (1936), Alberto Sartoris (1936), José Marianno 
(1937), Adolfo Morales de los Rios (1938), Hildegrand Korte (1939), Gastom Bardet e Luigi Picccinato (1948), sendo que só publica as 
palestras de Le Corbusier em 1936 e 1945. Quanto a Nuestra Arquitectura, consigna as visitas de Richard Neutra (1945) e Marcel Breuer 
(1947). 
91 Carlos Cordiviola. La vivienda económica. In: Revista ATN. Año I. Nº 4, junio 1934. 
92 Memoria del Instituto Social, 1933 – 1936, op. cit. 
93 Los congresos Pan-americanos de Arquitectos. Revista de Arquitectura, Año XIII, número 79. Buenos Aires, Julio 1927. 

Congreso Panamericano de Arquitectos 
Afiche de la Exposición de Arquitectura,  
Buenos Aires, 1927 
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arquitetura. Outros temas tentam demarcar a relação que a Arquitetura, enquanto disciplina, 
estabelece com o Estado e a sociedade: assim a questão dos concursos, seja públicos ou 
privados, seja nacionais ou internacionais, a definição do patrimônio, a necessidade de pesquisa 
e divulgação de novas técnicas e materiais. 

Um esforço de legitimação da profissão perpassa os congressos e se manifesta na ênfase 
colocada na discussão da regulamentação e do ensino. À primeira pergunta formulada em 1920, 
Conviene reglamentar el ejercicio de la profesión de Arquitecto?94, o congresso de 1927 realizado 
em Buenos Aires, responde instalando diferentes abordagens. Nas conclusões, define-se o 
arquiteto como artista e como técnico, mas estabelecem-se as varias funções que desempenha, 
ora como projetista, ora como construtor, centrando-se na necessidade de regulamentação – 
uma demanda que, com outro caráter, ainda se apresentará nos encontros seguintes: 

... para evitar inversiones en muchos casos perjudiciales para el interés privado, y, en 
general, desastrosas para las obras públicas ... dictar una reglamentación que rija el 
ejercicio de la arquitectura, e impida la realización de obras públicas y privadas, por 
personas que carecen de competencia técnica y artística indispensable.95 

Além disso, as recomendações do congresso referem-se ao papel dos arquitetos nos 
concursos, dos quais erigem-se em juizes absolutos, a sua participação na elaboração da 
legislação, ao modo de dirimir conflitos e a sua situação como empregados do Estado. Um leque 
de problemas que reproduz a dispersão de demandas colocadas à disciplina. 

                                                        
94 Tema III. I Congreso Panamericano de Arquitectos, Montevideo, 1920. In: Revista de Arquitectura. Buenos Aires, Septiembre 1926; V 
Congreso Panamericano de Arquitectos. Actas y Trabajos. Montevideo, 1940. Montevideo, mayo 1942. 
95 Tema XII. III Congreso Panamericano de Arquitectos. Buenos Aires, 1927. In: Revista de Arquitectura. Buenos Aires, agosto 1927. 

Escuela Nicolás Avellaneda.  
Projeto Roberto Croci.  
Desenho:  arq. César Fernández Paredes. 
Fonte: Boletín Obras Públicas de la  
Provincia de Santa Fe  
Año I. Nro. 1 Mayo 1940 

Cabina de la Policia caminera. 
Projeto: Arq. César Fernández Paredes. 
Fonte: Boletín Obras Públicas de la  
Provincia de Santa Fe  
Año I, Nro. 5. Septiembre – Octubre 1940. 
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Contudo, tais demandas não parecem repercutir no ensino, que continua a se desenvolver 
ao redor da Composição. Em Buenos Aires, propõe-se um plano de estudos que pudesse ser 
comum a todas as escolas de arquitetura americanas. Nele, considera-se a teoria da Arquitetura e 
da Construção como ferramentas básicas para a abordagem da Composição, questão que ainda 
será recomendada no congresso de Rio de Janeiro: 

... debe comprender fundamentalmente el estudio intensivo de la Composición 
Arquitectónica, completándose con los conocimientos artísticos, históricos, técnicos y 
científicos necesarios para el ejercicio integral de la profesión.96 

Outros assuntos ainda entram em consideração na temática do ensino: a necessidade de 
criar faculdades de arquitetura - tirando as escolas da órbita das faculdades de engenharia - a 
realização de estudos complementares e específicos, o intercâmbio de professores, a relação 
com técnicos e auxiliares. Ligada ao interesse dos congressos pela definição de elementos 
comuns a uma certa tradição americana, a História da Arte e da Arquitetura da América é 
colocada como necessário fator de re-conhecimento e construção de identidade. Mas a 
dimensão local perpassa não só o ensino da história, mas o urbanismo, o problema da habitação 
popular, os materiais de construção, a regulamentação da profissão que se expressaria no 
desejado Código Americano de Etica Profesional, proposto no congresso do 27.  

Ligada à consciência da própria história passada e comum, no quarto congresso é 
colocada a consciência do tempo presente, dedicando-se três temas à questão da arquitetura 
contemporânea.97 O tom oscila entre a reserva, a prudência e o leve rechaço que deixa se 
entrever num discurso que não consegue se compassar com o que já reconhece como nova 
arquitetura. O arranha-céu, identificado como elemento de conflito na cidade, mas também como 
o vilão dessa nova arquitetura, é tratado sob aspectos higiênicos, econômicos, sociais e 
finalmente estéticos, sugerindo-se a necessidade de tratamento – quer dizer, ornamentação - nas 
quatro fachadas, de fiscalização da sua implantação e do projeto. 

As dimensões da repercussão deste debate no campo disciplinar argentino só poderão ser 
apreciadas na década de trinta. Junto ao prolongado silêncio entre os encontros pan-americanos 
de 1930 e 1940, assiste-se a algumas ações e aos primeiros congressos específicos que 
condensarão idéias já colocadas. É nesse contexto que em 1928 a UNL criava seu Museo Social, 
em consonância com as conclusões do III congresso, que pedem 

... la fundación en todos los países americanos de Museos Sociales, organizados con el fin 
de estudiar y buscar la solución de los problemas jurídicos, económicos, técnicos y sociales 
relacionados con la habitación.98 

                                                        
96 Tema II. IV Congreso Panamericano de Arquitectos. Rio de Janeiro, 1930. In: V Congreso Panamericano de Arquitectos. Actas y Trabajos. 
Montevideo, 1940., op. cit. 
97 Tema I: Regionalismo en la Arquitectura Contemporánea. Orientación espiritual de la Arquitectura en América; Tema III: El rasca-cielo y su 
conveniencia bajo sus varios aspectos: higiénico, económico, social y estético; Tema IX: Como juzgar las tendencias de la moderna 
Arquitectura. Decadencia o resurgimiento, idem.  
98 Conclusiones del III Congreso Pan-americano de Arquitectos. Buenos Aires, 1927. Tema X. Edificación económica, idem. 

“Viviendas populares proyectadas por la Dirección de Obras Públicas de la Provincia a ubicarse en calle 
Amenabar, manzanas 53 y 54 del Plano oficial” 
Fonte: Boletín Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Año I. Nro. 1 Mayo 1940 
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Em 1932 tem lugar o Congreso Nacional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, 
visando a regulamentação profissional; em 1933 discute-se a reforma do plano de estudos da 
escola de Arquitetura de Buenos Aires; em 1935, se realiza o Primer Congreso de Urbanismo; em 
outubro de 1939, o Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, do qual participa o 
presidente da Comisón Provincial de la Vivienda, Dr. Antonio Julia Toirá. Este descreve o debate 
em torno à habitação individual ou coletiva, assinalando a necessidade de revisar o problema da 
habitação econômica, do ponto de vista técnico.99 

Mas é no V Congresso Panamericano de Arquitetos, celebrado em Montevidéu em 1940 
que os arquitetos santafesinos afirmam-se no campo disciplinar, participando das discussões e 
levando à mostra oficial o trabalho desenvolvido no âmbito público. A Dirección de Obras 
Públicas envia como delegados aos arquitetos Roberto Croci e Guerino Guerra, mas também 
encontram-se presentes Leopoldo Van Lacke, da Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, Juan M. 
Newton, do Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe, Angel Guido da Universidad 
Nacional del Litoral, os arquitetos de Rosario José Micheletti y Ermete de Lorenzi, em 
representação da Faculdade de Arquitetura da UNL, assim como a Comisión de Hospitales y 
Asistencia Social de la Provincia de Santa Fe, que nesses anos desenvolve o plano sanitário da 
Província, sem representante técnico.100 

A Dirección de Obras Públicas da província obtém nesse congresso uma medalha de ouro 
pelos trabalhos desenvolvidos no âmbito da arquitetura escolar, uma ampla série de projetos que 
tinham sido pensados na administração Molinas, e levados adiante fundamentalmente durante o 
governo de Iriondo. Como veremos a seguir, é através das escolas que o Estado espalha uma 
nova imagem na cidade, materializando as sinais da modernização. Mas também a participação 
das outras instituições e dos alunos da UNL dá conta da madureza de uma cultura arquitetônica 
que leva adiante uma consciente reflexão sobre si e sobre seu rol nas transformações da 
arquitetura e do entorno urbano. 

Assim, nessas décadas de trinta e quarenta, os arquitetos apropriam-se dos temas que 
tinham sido colocados por advogados, médicos, padres, mestres-escolas, políticos, refletindo 
sobre as conseqüências disciplinares das mudanças produzidas na sociedade e na cultura, e se 
legitimando como aqueles profissionais apropriados -e imprescindíveis- para dar ajustada 
resolução aos problemas colocados. 

 
 

                                                        
99 Antonio Julia Toirá. La Casa Barata. In: Revista ATN. Año I. Nº 1, diciembre 1939. 
100 Boletín de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. Año I. Nº 1, mayo 1940; V Congreso Panamericano de Arquitectos. Actas y 
Trabajos. Montevideo, 1940, op. cit. 

“Parte de la delegación argentina que concurrió al Congreso Panamericano de Arquitectos celebrado en Montevideo. 
Delante, de izquierda a derecha: Arq. Angel Guido, José Micheletti, Francisco Casarrubia, Newton, Guerino Guerra y 
Bianchi. Atrás: Leopoldo Van Lacke, Roberto Croci, David Bergman, Pascuale y Mansella.” 
Fonte: Boletín Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Año I. Nro. 1 Mayo 1940 
 


