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moderno na arquitetura e no urbanismo no Peru entre 1936 e 1968, 2012. 319 f. 
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Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012. 

 

RESUMO 

 

Apesar de o Peru ter sido campo de diversas experiências urbanísticas 

modernas que o levaram a ganhar destaque internacional entre as décadas de 1940 e 

1960, verificamos, no entanto, que existe uma grande lacuna sobre a história da 

arquitetura e do urbanismo modernos peruanos nas principais bibliografias 

especializadas. Nesse período, o arquiteto peruano Fernando Belaunde Terry foi um 

dos poucos profissionais que se envolveram e se dedicaram à produção intelectual, 

projetual e editorial. Além disso, ele foi o principal gestor e promotor da implantação 

do urbanismo e do planejamento urbano no Peru, atuação essa notadamente 

viabilizada mediante sua incursão direta no campo político, onde assumiu o cargo de 

Deputado por Lima (1945) e, depois, de Presidente do país em dois períodos (1963-

1968 e 1980-1985). Esta tese tem como objetivo balizar as contribuições de Fernando 

Belaunde Terry para o debate e consolidação do ideário moderno no país entre 1936 

e 1968. Esse recorte corresponde a seu retorno ao país após concluir sua formação 

universitária nos EUA e ao final do seu primeiro mandato como presidente do Peru. A 

sua atuação profissional foi analisada a partir das seguintes vertentes: a editorial, 

tendo ele criado a primeira revista especializada El Arquitecto Peruano (1937), 

principal veículo de difusão do ideário moderno no país; a projetual, paradoxalmente a 

menos conhecida e estudada; a institucional, sendo ele fundador do Instituto de 

Urbanismo del Perú (1944), primeiro centro de pós-graduação em urbanismo e 

planejamento urbano no Peru; e a política, que envolve a sua atuação na elaboração 

de legislação urbanística e a cristalização desta, mediante a criação da Oficina 

Nacional de Planeamiento y Urbanismo (1946) e da Corporación Nacional de la 

Vivienda (1946). A abrangência do campo de ação e a complexidade da produção de 

Fernando Belaunde Terry podem ser compreendidas a partir da sua vinculação às 

ideias de “tradição” e “modernidade”, que irão demarcar continuidades, avanços e 

retrocessos na sua trajetória. 

 

Palavras-chave: Fernando Belaunde Terry. Peru. Urbanismo e Arquitetura moderna. 
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ABSTRACT 

 

Although the Peru has been field of several modern urban experiences that led 

him to gain international prominence between the 1940s and 1960s, we find, however, 

that there is a large hole in Peruvian history of modern architecture and urbanism in 

the main specialized bibliographies. During this period, the Peruvian architect 

Fernando Belaunde Terry was one of the few professionals who were involved and 

engaged in intellectual, projectual and editorial production. In addition, he was the 

principal manager and promoter of the implementation of urbanism and urban planning 

in Peru, this action, was possible by direct its foray into the political field, where he 

assumed the post of Deputy for Lima (1945) and, later, President of the country in two 

periods (1963-1968 and 1980-1985). This thesis aims to mark out the contributions of 

Fernando Belaunde Terry to the debate and consolidation of modern ideas in the 

country between 1936 and 1968. This period corresponds to his return to the country 

after completing their university education in the U.S. and the end of his first term as 

president of Peru. His professional activity was analyzed from the following fields: 

publishing, creating the first journal El Arquitecto Peruano (1937), the main vehicle for 

dissemination of modern ideas; the projectual, paradoxically, the least known and 

studied; the institutional, after create the Instituto de Urbanismo del Perú (1944), the 

first center of graduate urban planning in Peru; and politics that surrounds his role in 

drafting and crystallization of urban legislation through the creation of the Oficina 

Nacional de Planeamiento y Urbanismo (1946) and the Corporación Nacional de la 

Vivienda (1946). The scope of the field of action and the complexity of the production 

of Fernando Belaunde Terry can be understood from its attachment to the ideas of 

"tradition" and "modernity", which will mark continuities, advances and setbacks in his 

career. 

 

Key-words: Fernando Belaunde Terry. Peru. Modern urbanism and architecture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta tese de doutoramento teve origem em 2005 e é produto do desdobramento 

de cinco trabalhos desenvolvidos sob orientação do Prof. Dr. Marco Aurélio A. de 

Filgueiras Gomes, no Núcleo de História Urbana (NHU) do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia 

(PPGAU/UFBA), inseridos na Linha de Pesquisa História da Cidade e do Urbanismo. 

O primeiro deles teve por objetivo investigar de que forma as experiências 

urbanísticas na América Latina, vinculadas ao ideário do Movimento Moderno, foram 

abordadas por algumas das principais revistas estrangeiras especializadas no período 

de 1930 a 1960 (no caso, Architectural Record, Domus, L’Architecture D’Aujourd’Hui e 

The Architectural Forum). Este trabalho vinculado à atividade Participação em 

Pesquisa, do PPGAU, deu origem a uma monografia de nossa autoria, intitulada 

“Urbanismo modernista na América Latina: uma abordagem através do olhar 

estrangeiro”1. 

Os três trabalhos seguintes, ainda focalizados nas repercussões do ideário do 

Movimento Moderno na América Latina, tiveram, como produto final, em cada um 

deles, a elaboração de um artigo em parceria com o Prof. Dr. Marco Aurélio, 

apresentados oralmente e publicados nos Anais dos eventos aos quais foram 

submetidos. O primeiro artigo, intitulado “The Functional City ideal in South America, 

between the 1930’ and the 1960’: a comparative perspective”, foi apresentado no 

Internacional Seminary of Urban Form (ISUF), realizado na cidade de Ouro Preto, em 

agosto de 2007; o segundo, “Diálogos modernistas com a paisagem: Sert e o Town 

Planning Associates na América do Sul, 1943-1951”, foi exposto no 3° Seminário de 

Paisagismo Sul-Americano, no Rio de Janeiro, em maio de 2008; e o terceiro, 

“Olhares cruzados: visões do urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960”, foi 

apresentado no X Seminário de História da Cidade e do Urbanismo (SHCU), na 

cidade de Recife, em outubro de 2008. 

Em 2009, desenvolvemos outro trabalho, no quadro da atividade Trabalhos 

Programados, que teve como objetivo investigar os processos e formas de circulação 

                  
1 O livro “O alvo do olhar estrangeiro. O Brasil na historiografia da arquitetura moderna” (2006) de Nelci 

Tinem foi uma referência importante para o andamento dessa pesquisa. 
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do ideário da arquitetura e do urbanismo modernos no meio profissional peruano, 

entre 1920 e 1960. Os resultados foram revistos, adaptados e publicados sob o título 

“A construção do Peru pelos peruanos: a experiência urbanística em Lima, 1919-

1963” no livro, organizado pelo Prof. Dr. Marco Aurélio A. de Filgueiras Gomes, 

intitulado “Urbanismo na América do Sul: circulação de ideias e constituição do 

campo”, lançado no final de 2009. 

Estes trabalhos, desenvolvidos entre 2007 e 2009, foram pouco a pouco revelando 

a importância do Peru como campo de experimentação do ideário moderno. Nesse 

contexto, a atuação de Fernando Belaunde Terry, arquiteto e político peruano, 

começou a ganhar destaque entre as décadas de 1930 e 1960. Nesse período, ele foi 

um dos poucos profissionais que se envolveram e se dedicaram à produção 

intelectual, projetual e editorial. Além disso, ele foi o principal gestor e promotor da 

institucionalização do urbanismo e do planejamento urbano no Peru, atuação essa, 

notadamente viabilizada mediante sua incursão direta no campo político onde 

assumiu o cargo de Deputado por Lima (1945) e, depois, de Presidente do país em 

dois períodos (1963-1968 e 1980-1985). 

Esta tese tem como objetivo balizar as contribuições de Fernando Belaunde Terry 

para o debate e consolidação do ideário moderno no país entre 1936 e 1968, esse 

recorte corresponde a seu retorno ao país após concluir sua formação universitária 

nos EUA e o final do seu primeiro mandato como presidente do Peru. Assim, 

analisamos sua atuação profissional nos seguintes campos: a editorial, criando a 

primeira revista especializada El Arquitecto Peruano (1937), principal veículo de 

difusão do ideário moderno; a projetual, paradoxalmente, a menos conhecida e 

estudada; a institucional, sendo fundador do Instituto de Urbanismo del Perú (1944), 

primeiro centro de pós-graduação da América Latina; e a política, que envolve a sua 

atuação na elaboração de legislação urbanística e a cristalização desta, mediante a 

criação da Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo (1946) e da Corporación 

Nacional de la Vivienda (1946). 

Apesar de que foram identificadas semelhanças entre as experiências 

arquitetônicas e urbanísticas peruanas e aquelas que vinham ocorrendo em outros 

países do continente, contudo, este não foi o foco principal da nossa pesquisa. No 

entanto, em alguns momentos, fez-se necessário a realização de algumas 

abordagens em termos comparativos. 



20 
Apesar da importância da trajetória do arquiteto Fernando Belaunde Terry para a 

arquitetura e o urbanismo peruanos entre as décadas de 1930 e 1960, sua 

contribuição é pouco citada, e mesmo reconhecida, na bibliografia especializada, 

principalmente a internacional. Mesmo no Peru, ainda nos dias atuais, sabe-se pouco 

sobre a sua importância para o desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo 

nacional.  

Isto pode ser corroborado se analisarmos as principais referências bibliográficas 

sobre arquitetura e urbanismo europeias e norte-americanas; assim, por exemplo, 

Leonardo Benévolo, no livro “História da cidade” (1976), no capítulo “A situação hoje”, 

aborda, apenas de forma superficial, o problema das barriadas no Peru2. Algo 

parecido acontece com Kenneth Frampton, em sua “História crítica da arquitetura 

moderna” (1980), onde dedica indiretamente, algumas linhas ao projeto PREVI3. 

Também não se encontraram referências significativas nos livros de Bruno Zevi, 

Manfredo Tafuri e Josep María Montaner. Um caso especial da bibliografia 

especializada da época é o livro “Cities of Latin America” (1944)4, de Francis Violich, 

que aborda vários aspectos sobre a situação do planejamento urbano em Lima até 

meados da década de 1940. Essa obra, curiosamente, não faz nenhuma menção a 

Belaunde Terry.  

Outras informações pontuais podem ser encontradas na bibliografia dos próprios 

membros do CIAM ou de profissionais afinados com esse movimento. Sigfried 

Giedion, nos livros “Espaço, tempo e arquitetura” (1941) e “Arquitectura y comunidad” 

(1956), faz referência à proposta urbana para a cidade de Chimbote, elaborada pelo 

Town Planning Associates, e à importância desse projeto para a retomada dos 

aspectos culturais, da humanização da cidade e a definição do indivíduo e da 

comunidade num momento em que o ideário dos congressos estavam sendo 

“revistos”5. No livro “El Modulor” (1950), de Le Corbusier encontra-se uma pequena, 

                  
2 No capítulo, Benévolo dá destaque aos estudos elaborados por José Matos Mar sobre as barriadas de 

El Agustino e Mendocita, em Lima. (BENÉVOLO, 2009, p. 713-721). 
3 Mais especificamente, a única referência ao PREVI é o projeto elaborado pelo arquiteto japonês Maki 

para esse concurso. (FRAMPTON, 2003, p. 414). 
4 Vale a pena mencionar que esse livro, voltado para a América Latina, fazia parte da estratégia dos 

EUA dentro sua chamada Política da Boa Vizinhança. 
5 Existe extensa referência sobre os projetos elaborados pelo Town Planning Associates no Peru 

(Chimbote e Lima) na bibliografia específica sobre José Luis Sert, como, por exemplo: BASTLUND, 
Knud. José Luis Sert: architecture, city planning, urban design (1967); FREIXA, Jaume. Josep Luis 
Sert (1979); COSTA, Xavier; HARTRAY, Guido (Orgs.).Sert arquitecto en New York (1997); 
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porém relevante, referência à proposta para o plano piloto de Lima, desenvolvido 

também pelo Town Planning Associates6. No livro “El corazón de la ciudad: por una 

vida más humana de la ciudad” (1955), publicado por José Luis Sert (então presidente 

do CIAM), Ernesto Rogers e Jacqueline Tyrwhitt, há algumas explicações da proposta 

para o projeto da cidade de Chimbote, apresentado no VIII CIAM, realizado na cidade 

de Hoddesdon, na Inglaterra, em julho de 19517. Em outro trabalho relevante, o livro 

“Latin American Architecture since 1945” (1955), de Henry-Russell Hitchcock, é 

possível encontrar alguns dados sobre o estado da arquitetura e do planejamento 

urbano no Peru entre 1945 e 19558. Informações relevantes sobre a visita de Walter 

Gropius ao Peru podem ser encontradas no livro “Gropius. An Illustrated biography of 

the creator of the Bauhaus” (1986), de Reginald Isaacs9, e no artigo “Paul Linder: 

arquitecto, crítico, educador. Del Bauhaus a la Escuela Nacional de Ingenieros del 

Perú” (2004), de Joaquín Medina Warmburg. No livro “Nueva arquitectura en América 

Latina: presente y futuro” (1990), organizado por Antonio Toca, há um artigo intitulado 

“Lectura de nuestra crisis y ensayo de cuentas claras”, de Augusto Ortiz de Zevallos, 

que faz uma rápida revisão da constituição da arquitetura moderna peruana10. Mais 

recentemente, encontram-se algumas referências sobre o projeto de Chimbote no livro 

“The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960” (2000), de Eric Mumford, onde há 

uma única citação a Belaunde Terry11. 

No caso latino-americano, esse quadro não é muito diferente. Na historiografia 

brasileira, o caso da experiência arquitetônica e urbanística peruana e da trajetória de 

                                                      
ROVIRA, Josep María. Sert 1901-1983 (2000); COSTA, Xavier (Org.) Hans Hoffmann. The 
Chimbote Project: the synergistic promise of modern art and urban architecture (2004); e ROVIRA, 
Josep María. Sert 1928-1979: obra Completa, medio siglo de arquitectura (2005). Também, podemos 
mencionar o número especial da revista L’Architecture D’Aujourd’Hui dedicado ao urbanismo na 
América do Sul, publicado no número de dez. 1950/jan. 1951. 

6 Trata-se de um diálogo entre Le Corbusier e José Luis Sert, no qual o último explica que está 
aplicando as ideias do “Modulor” no projeto para o plano piloto da capital peruana. (LE CORBUSIER, 
1976 [1950], p. 196). 

7 Encontramos, também, material gráfico importante. (ROGERS; SERT; TYRWHITT, 1955, p. 128-129). 
Na mesma bibliografia encontramos o artigo “Nuevas tendencias influenciarán la idea del Corazón”, no 
qual encontramos algumas informações sobre os conceitos utilizados para a elaboração dos projetos 
de Chimbote e Lima. 

8 No entanto, estas são genéricas e basicamente constituídas por material gráfico. 
9 Também foi encontrada uma única informação sobre Belaunde Terry (ISAACS, 1986, p. 273). Sobre 

as viagens ao Peru dos arquitetos José Luis Sert, Paul Lester Wiener, Richard Neutra e Ernesto 
Rogers, não foi encontrada nenhuma bibliografia específica. Valemo-nos da pesquisa em jornais e 
revistas especializadas peruanas e estrangeiras. 

10 Ainda assim, Belaunde Terry não foi mencionado. 
11 Trata-se de uma nota sobre sua participação na ONPU e sua eleição como deputado e, depois, como 

presidente do Peru. (MUMFORD, 2000, p. 321) 
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Belaunde Terry, são praticamente inexistentes12, salvo o já mencionado livro 

“Urbanismo na América do Sul: circulação de ideias e constituição do campo” (2009); 

o livro “Arquitectura neocolonial: América Latina, Caribe, Estados Unidos”, organizado 

por Aracy Amaral, no qual encontramos o artigo intitulado “Perú: mito, esperanza y 

realidad en la búsqueda de raíces nacionales”, de Pedro Belaunde Martínez; e o artigo 

“A produção da cidade latino-americana”, de Adrián Gorelik, onde é brevemente 

mencionado o caso do PREVI13. 

Em outros livros, foram encontradas algumas referências ao caso peruano (mas 

não a Belaunde Terry), porém em uma perspectiva ampla e panorâmica, como nos 

livros de José Luis Romero, “Latinoamérica. Las ciudades y las ideas” (1976); “La 

ciudad en América Latina. Seis ensayos sobre la urbanización contemporánea” 

(1972), de Jorge E. Hardoy; e “América Latina. Fim de milênio” (1991), de Roberto 

Segre. De forma pontual, e fora do período de abrangência do presente estudo, há 

algumas informações nos livros “Planning America’s Capital Cities. 1850-1950” (2002), 

organizado por Arturo Almandoz, onde encontramos o artigo “The Script of Urban 

Surgery: Lima, 1850-1940”, de autoria de Gabriel Ramón; “Congresos Panamericanos 

de Arquitectos 1920-2000” (2007), organizado por Ramón Gutiérrez, Jorge Tartarini e 

Rubens Stagno, onde há informações sobre o congresso realizado em Lima, em 1947, 

evento em que Belaunde Terry ocupou o cargo de Presidente Geral de Exposições; e 

o artigo “Vanguardistas versus expertos” (2004), de Jorge Liernur, onde é 

mencionado, equivocadamente, a participação de Belaunde Terry como promotor da 

Agrupación Espacio14. 

Das referências encontradas, a única que aborda, de forma específica, a atuação 

de Belaunde Terry e o caso do PREVI é o artigo “Learning from Lima. Previ, Perú: 

habitar popular, vivienda masiva y debate arquitectónico, 1945-1970” (mar. 2004), de 

                  
12 Como mencionamos antertiormente, em parceria com o orientador foram elaborados dois artigos que 

abordam a experiência urbanística no Peru. No primeiro “Diálogos modernistas com a paisagem: Sert 
e o Town Planning Associates na América do Sul, 1943-1951” foi estudado o projeto para a cidade de 
Chimbote, identificando seu embasamento em uma reflexão teórica antecipadora de novos temas 
para o urbanismo, propondo uma paisagem urbana nascida do encontro entre pressupostos gerais, 
condições locais e sensibilidade às diferenças culturais. O segundo, “Olhares cruzados: visões do 
urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960” inclui uma discussão sobre a importância da 
revista El Arquitecto Peruano no meio profissional local, a repercussão do VI Congresso Pan-
Americano acontecido no Peru e o papel relevante de Fernando Belaunde Terry. 

13 Essa referência é uma citação ao artigo de Anahí Ballent. Ver: GORELIK, 2005b, p. 120. 
14 Na verdade foi o arquiteto Luis Miró Quesada o principal promotor. 
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Anahí Ballent, no qual a autora destaca o papel decisivo de Belaunde Terry no debate 

sobre a moradia social, as influências de profissionais estrangeiros no país e as 

vicissitudes da situação política do Peru que levaram à convocação do concurso 

PREVI. 

No contexto da produção bibliográfica peruana, duas obras serviram de ponto de 

partida para esta pesquisa. A primeira delas foi o livro “El joven Belaunde. Historia de 

la revista El Arquitecto Peruano” (1995), de Antonio Zapata, no qual o autor realiza 

uma interessante análise dos principais temas desenvolvidos pela revista, desde sua 

criação, em 1937, até 1963, ano em que Belaunde Terry assumiu a presidência do 

Peru. A outra foi o livro “Piqueras-Belaunde-La Agrupación Espacio. Tres buenos 

tigres. Vanguardia y urbanismo en el Perú del siglo XX” (2004), de Wiley Ludeña 

Urquizo, no qual é destacada a importância de Belaunde Terry para o debate da 

moradia social e da institucionalização do urbanismo no Peru, a partir da década de 

1940, com suas propostas de criação do Instituto de Urbanismo del Perú (1944) e da 

Corporación Nacional de la Vivienda (1946).15 

Outras referências a Belaunde Terry foram encontradas, mais especificamente, em 

livros de temática política (a grande maioria, editados pelo seu partido político, Acción 

Popular). Alguns destes contêm informações e/ou material fotográfico relevantes, com 

destaque para “Conversaciones con Belaunde” (1987), de Enrique Chirinos Soto, que 

apresenta vários dados sobre alguns aspectos relacionados à pesquisa, a exemplo de 

informações sobre os estudos de Belaunde Terry no exterior (França, EUA), sua 

chegada a Lima e sua atuação profissional no meio peruano. Outros livros que podem 

ser citados são “A Belaunde lo que es de Belaunde” (1973), de Jorge Melgar, onde 

foram encontradas informações sobre o envolvimento político de Belaunde Terry e 

sobre sua primeira gestão presidencial; já os livros “El hombre de la bandera” (1962), 

publicado pelo partido político de Belaunde Terry, e “Fernando Belaunde Terry: 

peruanidad, democracia, integración” (2006), contêm também informações sobre suas 

campanhas políticas, além de um vasto material fotográfico. 

                  
15 Este trabalho teve uma versão resumida apresentado no II Congreso de Historia de la Ingeniería y 

Arquitectura en el Perú, acontecido na cidade de Lima, em novembro de 2000. Ver: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE INGENIERÍA/PROYECTO HISTORIA-UNI, 2001, p. 245-286. 
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Belaunde Terry nasceu em Lima, em 07 de outubro de 1912, mas, por 

circunstâncias políticas, ainda criança, sua família16 se instalou em Paris, onde 

completou o ensino básico na escola Sainte-Marie de Monceau e iniciou o curso 

preparatório de engenharia na École Nationale Supérieure d'électricité et de 

Mécanique. Segundo ele, a beleza e o traçado dessa cidade foram definidores da sua 

vocação para o urbanismo (CHIRINOS SOTO, 1987, p. 20). 

Em 1930, Belaunde Terry viajou para os EUA, onde deu início aos estudos de 

arquitetura na Universidade de Miami (1930-1933), instituição que contratara seu pai, 

Rafael Belaunde Diez Canseco, como docente17. Em 1933, Belaunde Diez Canseco 

foi nomeado pelo governo peruano Ministro Plenipotenciário na Cidade do México, 

motivo que levou Belaunde Terry a concluir seus estudos universitários na 

Universidade do Texas (1934-1935), que se localizava mais próxima da capital 

mexicana, viabilizando, assim, a realização de contínuas visitas a seus familiares. 

Esse período de permanência nos EUA coincidiu com as sequelas causadas pela 

Grande Depressão nesse país. Belaunde Terry acompanhou de perto a campanha 

eleitoral e a eleição de Franklin D. Roosevelt (1933-1945) e viveu também de perto os 

anos de implantação do New Deal (1933-1938), que visava recuperar a economia 

norte-americana através de investimentos em obras públicas de grande porte e com 

alcance regional18. Segundo o próprio Belaunde Terry, a importância desses centros 

universitários na sua formação deu-se pelo fato de ambos terem contribuído para a 

sua aproximação com a realidade latino-americana. Em Miami ele interessou-se 

inicialmente pelos cursos de “dibujo” e “diseño”, posteriormente, sentiu-se atraído pelo 

curso de urbanismo por causa dos estudos que realizava nas moradias dos “sectores 

de raza negra” (CHIRINOS SOTO, 1987, p. 23). No Texas, a proximidade da relação 

entre professor e aluno foi aspecto marcante na sua formação. Seu interesse pela 

                  
16 A família Belaunde estava fortemente ligada à política nacional e pertencia ao “Patriciado 

Arequipeño”, no entanto, este nunca chegou a consolidar-se como uma oligarquia similar às da 
“sierra” ou da “costa” (ZAPATA, 1995, p. 101). Em setembro de 1924, durante a presidência de 
Augusto B. Leguía (1919-1930), Rafael Belaunde Diez Canseco, seu pai, que desempenhara o cargo 
de Oficial Mayor del Senado no governo anterior, foi preso e depois exilado no Panamá. Chegando 
nesse país, Belaunde Diez Canseco cogitou a possibilidade de se estabelecer nos EUA ou na Europa, 
optando, por razões econômicas, por instalar-se com sua família na França (CHIRINOS SOTO, 1987, 
p. 19). 

17 O irmão de seu pai, Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco, foi um dos fundadores dessa 
universidade e lhe ofereceu a possibilidade de contratá-lo como professor das disciplinas de “Derecho 
Romano” e “Historia hispanoamericana” na Faculdade de Leis. 

18 Como, por exemplo, a experiência da Tennessee Valley Authority (1933). 
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moradia intensificou-se durante suas pesquisas realizadas em bairros carentes 

mexicanos19. 

Em 1936, recém-formado, Belaunde Terry decidiu retornar ao Peru para exercer 

sua profissão20. No entanto, ao chegar em Lima, encontrou um meio profissional 

adverso e dominado por engenheiros, realidade esta comum aos países latino-

americanos de uma maneira geral. Na época, os arquitetos eram vistos como 

“artistas”, ou seja, eram tidos como profissionais “caros”, ao invés dos engenheiros 

que eram considerados como “técnicos”, “práticos” e “econômicos”. Além disso, a 

profissão de arquiteto não estava regulamentada no país, não existia um curso 

específico para formá-los21 e havia poucos arquitetos, muitos deles formados no 

exterior, como o próprio Belaunde Terry. 

Esses aspectos, a carência de espaço profissional e a falta de reconhecimento da 

profissão, acrescido de seu interesse particular por estabelecer-se definitivamente em 

Lima22, foram decisivos para que Belaunde Terry, em 1937, portanto apenas um ano 

após sua chegada, criasse a primeira revista especializada do país, El Arquitecto 

Peruano (EAP). 

Mas qual teria sido a importância de EAP no meio profissional peruano? Além de 

consolidar-se como um instrumento profissional “porta-voz” para os arquitetos locais, a 

revista também se tornou um importante meio de divulgação de artigos teóricos e 

críticos. Esses trabalhos contribuíram para o aprofundamento e consequente 

enriquecimento do conteúdo dos temas tratados na revista. Agregado a isso, EAP 

                  
19 Esses temas foram importantes quando da sua incursão na vida acadêmica. Como veremos mais 

adiante, ele iniciou sua atividade docente como professor das disciplinas de urbanismo e problemas 
da moradia. Tudo indica que ele manteve uma ementa muito parecida às norte-americanas. Na 
década de 1950, ele foi o idealizador e promotor da construção do prédio do Departamento de 
Arquitectura. Belaunde Terry sempre defendeu a opinião de que a profissão exigia “cambio de ideas 
directa entre profesor y alumno” (BELAUNDE TERRY, 1951b). 

20 Depois de formado, em junho de 1935, ele viajou ao México, onde exerceu a profissão por um curto 
período, de julho daquele ano até março do ano seguinte, na firma Whiting y Torres, ambos amigos da 
faculdade. 

21 O diploma de Arquitecto Constructor era outorgado após a criação da Sección de Arquitectos y 
Constructores (1910) da Escuela Nacional de Ingenieros. 

22 Belaunde Terry tinha 23 anos quando chegou em Lima e o primeiro número da revista saiu antes de 
ele completar 24 anos. Isto é relevante já que a revista lhe ajudaria a se estabelecer no meio 
profissional peruano. 
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firmou-se como principal veículo de disseminação de informações referentes à 

experiência da profissão, tanto em âmbito continental quanto mundial23. 

EAP surgiu num contexto marcado pelo crescimento da cidade e por profundas 

mudanças ocorridas na estrutura socioeconômica do país, que havia provocado seu 

desenvolvimento regional desigual. A oferta de trabalho e a expectativa de uma vida 

melhor estimularam a migração de grandes contingentes populacionais das zonas 

rurais para as urbanas, fenômeno comum às principais capitais latino-americanas24. 

Lima, pelo fato de ser a capital do país, despontou e firmou-se como um polo de 

atração de grande parte dessas populações. Esse momento foi acompanhado 

também por uma série de mobilizações sociais de reivindicação e uma intensa 

atividade política na busca pela democracia através da pressão popular (COTLER, 

1985, p. 167). 

Para os arquitetos peruanos, os problemas decorrentes da expansão da cidade 

marcaram um ponto de inflexão (e reflexão) sobre a sua função social. De fato, no 

início da década de 1940, foram publicados vários artigos com essa temática em EAP, 

os quais formavam parte de uma ação dos arquitetos locais que tinha como finalidade 

exigir do Estado uma atitude intervencionista com relação à falta de moradia para a 

classe operária e ao crescimento desorganizado da capital. 

É nesse contexto que Belaunde Terry decide incursionar no campo político 

apoiando, em 1939, a candidatura de José Quesada25. A aproximação de um 

profissional de arquitetura com a política não deve ser pensada como algo incomum à 

época, já que, naquele momento histórico, a América do Sul passava por experiências 

concretas de entrelaçamento e influência entre essas esferas. A título de exemplo 

desse fenômeno, destacamos a eleição de um grupo de arquitetos uruguaios para 

ocuparem cargos na administração pública, com destaque para o arquiteto e general 

Alfredo Baldomir que ocupou a presidência do país entre 1938 e 1942. Apesar de 

                  
23 É evidente que alguns arquitetos tinham acesso a revistas internacionais, em especial, norte-

americanas e europeias. No entanto, sua circulação era restrita. Os temas internacionais vão ser 
incorporados a cada número, em menor ou maior grau. 

24 Embora esse fenômeno estivesse já presente desde a década de 1920, é nas décadas de 1940 e 
1950 que começam a tomar uma proporção maior. A população de Lima passou, em 1920, de 
203.381 hab. para 520.528 hab. em 1940, ou seja, teve um incremento de quase 40% (BROMLEY; 
BARBAGELATA, 1945, p. 119). 

25 José Quesada era formado em direito. Ele representava os interesses agrários e mantinha simpatia 
com a ideologia fascista. 
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Quesada não ter conseguido êxito em sua pretensão presidencial, Belaunde Terry 

manteve-se, a partir dessa experiência, cada vez mais próximo do campo político, a 

ponto de sua atividade profissional ir perdendo espaço e importância em detrimento 

do seu crescente engajamento e envolvimento com as atividades políticas. 

A aproximação dos EUA durante a Segunda Guerra e sua política da Boa 

Vizinhança e, em especial a “assistência técnica” aos países subdesenvolvidos26, 

permitiu, de um lado, a circulação de profissionais e especialistas desse país à 

América Latina; e por outro, viagens de profissionais latino-americanos para 

realizarem cursos de especialização. Isso permitiu a aproximação com o ideário 

moderno, em especial aquele vinculado ao CIAM, já que muitos dos membros desses 

congressos ocupavam cargos importantes nas principais universidades norte-

americanas (LIERNUR, 2004, p. 20) ou se encontravam vinculados a agências do 

governo norte-americano27. 

Nesse contexto em EAP começaram a ser publicados artigos sobre os CIAMs, 

entre os quais destacamos a publicação da Carta de Atenas28 e o estudo de sua 

aplicação na cidade de Lima, elaborado por Belaunde Terry29. Para a divulgação das 

ideias sobre urbanismo e, posteriormente, sobre planejamento urbano, foi decisiva a 

participação do urbanista Luis Dórich Torres, que retornou ao Peru, no início de 1944, 

após concluir um curso de pós-graduação no Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). Em parceria com ele e com outros profissionais peruanos, Belaunde Terry 

decidiu criar, ainda em 1944, o Instituto de Urbanismo del Perú (IUP), instituição 

privada dirigida a graduados em arquitetura e engenharia civil, pioneira no ramo ao 

nível nacional e sul-americano. O IUP foi o grande responsável pela vinda de 

profissionais estrangeiros ao Peru, como Paul Lester Wiener e José Luis Sert, além de 

promover a circulação de profissionais latino-americanos, a exemplo de José Luis 

Romero e José M. F. Pastor. Com o estabelecimento do IUP deu-se início à difusão 

                  
26 A esse respeito, ver: JAGUARIBE, 1968, p. 11-12. 
27 No Peru, para o presidente Manuel Prado (1939-1945), as relações com os EUA viabilizaram a 

concretização do Tratado de Préstamos y Arriendos que permitiu o incremento do volume de 
exportações, a melhora da economia e, consequentemente, a diminuição do índice de desemprego. 

28 Essa versão da Carta era aquela elaborada por José Luis Sert e que apareceu no livro Can our cities 
survives? (1942). 

29 Esse artigo apareceu em dezembro de 1943 e foi intitulado “Algunos aspectos generales del 
problema urbano de Lima”. 
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da ideia do plano regulador “debidamente elaborado” e sua respectiva aplicação nas 

cidades peruanas (DÓRICH, 1967, p. 329). 

A visibilidade que a revista e o IUP deram a Belaunde Terry contribuíram para ele 

lançar sua candidatura a deputado por Lima nas eleições de 1945. O clima 

democrático decorrente do triunfo dos Aliados foi decisivo para seu apoio à 

candidatura presidencial de José Luis Bustamante y Ribero, que representava 

distintas classes populares e médias (COTLER, 1985, p. 170 e 173)30 e, 

consequentemente, a busca pela democratização do país. Segundo Belaunde Terry, 

Bustamante y Ribero projetava a imagem da “reconciliación nacional” (CHIRINOS 

SOTO, 1987, p. 33-34). É interessante notar que esse momento político, favorável às 

classes populares, era uma realidade não só peruana, mas sul-americana. Como 

exemplos disto, podemos destacar a concentração popular do dia 17 de outubro de 

1945, em Buenos Aires e, posteriormente, o Bogotazo, em 9 de abril de 1948 

(ROMERO, 2001, p. 339). No caso peruano esse clima político-social foi identificado 

por Richard Neutra durante sua visita ao país, em 1945. Na ocasião ele fez a seguinte 

afirmação com relação às classes populares peruanas: “they have now be come 

voters and a political force” (NEUTRA, 1946, p. 67)31. 

De fato, essa nova força política foi decisiva para que Belaunde Terry e 

Bustamante y Ribero ganhassem as eleições. O governo, incentivado pelo APRA32, 

que dominava o poder parlamentar e governamental, iniciou uma série de ações 

favorecendo à classe trabalhadora33. Essas medidas foram importantes para que 

Belaunde Terry tivesse o apoio necessário para a aprovação de suas propostas de 

legislação urbana no país, dentre as quais destacamos as leis de criação da 

Corporación Nacional de la Vivienda (CNV) e da Oficina Nacional de Planeamiento y 

Urbanismo (ONPU), ambas de 1946. Este momento marca na arquitetura e no 

urbanismo peruanos o que poderíamos chamar de aceitação e aderência ao 

                  
30 Foi o próprio José Luis Bustamante y Ribero que convidou Belaunde Terry a se candidatar a 

deputado. O partido político ao qual pertenciam ambos, o Frente Democrático Nacional (FDN), foi 
criado oficialmente em junho de 1944, na cidade de Arequipa. 

31 “eles se haviam convertido em eleitores e numa força política”. (Tradução nossa). 
32 O partido político Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) foi fundado, em 07 de maio de 

1924, no México, por Víctor Raúl Haya de la Torre. O APRA pretendia constituir-se em um partido 
continental e sua doutrina foi inspirada no marxismo. 

33 Os resultados da eleição são significativos. Belaunde Terry obteve a segunda colocação dentre os 
deputados eleitos, obtendo um total de 72.157 votos. A primeira colocação foi do Dr. Luis Alberto 
Sánchez, também do FDN. (EL ARQUITECTO BELAUNDE ES ELEGIDO, 1945). 
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movimento moderno. Esta influência deu-se “principalmente por via norte-americana – 

mesmo que seus representantes fossem mestres europeus” (ALMANDOZ, 2009, p. 

247). A formação da Agrupación Espacio (AE), no ano seguinte, expressa o ápice 

dessa influência. 

A chegada de Belaunde Terry à câmara de deputados e a formação de uma base 

de apoio constituída nas diversas escalas do poder criaram as condições necessárias 

para o estabelecimento de uma “centralidade da relação entre o Estado e a vanguarda 

arquitetônica” (GORELIK, 2005, p. 31). Essa “vanguarda” se definia pelo diálogo com 

as teorias do neighbourhood units, publicadas e explicadas durante as eleições de 

1945, pelo próprio Belaunde Terry. Como bem afirmou Dórich, a campanha de 

Belaunde Terry era 100% voltada para políticas de planejamento urbano34. Essa 

“agenda” de Belaunde Terry despertou a atenção, inclusive, dos mestres europeus, 

como pode ser verificado numa carta de Paul Lester Wiener a Richard Neutra, na qual 

o primeiro afirmava que Belaunde Terry havia sido “elected on a platform of good 

housing and town planning” (MUMFORD, 2000, 321)35. 

A criação e incorporação da ONPU como órgão do governo central representou, 

para o campo profissional, a concretização do objetivo de introduzir arquitetos na 

administração pública com status de categoria profissional mais indicada e capacitada 

para atender demandas das cidades peruanas. Através da ONPU, foi possível difundir 

teorias sobre planejamento urbano e regional por meio de artigos publicados em 

jornais e em EAP. Um exemplo disso é a seção intitulada “La hoja de urbanismo”, 

criada por Belaunde Terry na sua revista e que acabou a cargo de Dórich, diretor da 

ONPU. 

Simultaneamente às atividades políticas, Belaunde Terry iniciou suas atividades 

acadêmicas. Bustamante y Ribero promoveu uma reforma universitária em maio de 

1946, circunstância na qual Belaunde Terry foi incorporado como professor da 

Escuela Nacional de Ingenieros (ENI) para ministrar a disciplina “Problema Nacional 

de la Vivienda” (ACTAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE INGENIEROS, 1946-1950, 

p. 94)36, tema que lhe havia proporcionado projeção e prestígio profissional37. 

                  
34 Carta de Luis Dórich a Paul Lester Wiener, em 06 jun. 1945. PLWC. Box 6 – Peru. 
35 “eleito com uma plataforma de boa moradia e urbanismo”. (Tradução nossa). 
36 Um ano antes, em 1943, ele havia sido incorporado ao corpo docente da Facultad de Ingeniería da 

Pontificia Universidad Católica del Perú, ministrando a disciplina “Urbanismo”. 
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O clima progressista vivido no país não durou muito. O aumento dos gastos 

públicos e a queda das exportações elevaram o nível de tensão interna a ponto de 

eclodir em um conflito social, provocando a ruptura do “intento democrático” no país 

(COTLER, 1985, p. 174). É nessa circunstância que o General Manuel A. Odría 

liderou um golpe de Estado em 1948, mantendo-se no poder até 195638. Apesar 

dessa investida no poder ter sido apoiada pela classe dominante, o novo governo 

instalado acabou tornando-se ditatorial e populista, dedicado, em grande medida, à 

política de assistência social com fortes influências peronistas (FAVRE, 1969, p. 119). 

Durante os anos da ditadura militar Belaunde Terry se recolheu à vida acadêmica. 

Em 1949, ele, juntamente com Luis Ortiz de Zevallos, foram responsáveis por ações 

necessárias para a incorporação do IUP à ENI. Esse momento coincidiu com dois 

eventos de grande repercussão no país: a intensificação das migrações para a capital 

e a consequente crise no interior do país, que evidenciaram, ainda mais, o desigual 

nível de desenvolvimento entre o mundo urbano e o mundo rural no Peru (MATOS 

MAR, 1969, p. 16); e o estabelecimento de uma “agenda comum desenvolvimentista 

apoiada pela criação de agências internacionais patrocinadas pelas Nações Unidas”, 

combinado ao interesse dos EUA pela exploração “primária e industrial” na América 

Latina (ALMANDOZ, 2009, p. 232-233). 

Lima praticamente triplicou sua população entre 1940 e 195739. Num primeiro 

momento, como afirma Romero (2001, p. 334), as populações que migravam para as 

capitais haviam passado quase que despercebidas, sabia-se da sua existência, mas, 

ignoravam-se. De fato, essa atitude também foi assumida por Belaunde Terry até 

meados da década de 1950, já que existem poucas referências em EAP sobre a 

formação das barriadas em Lima e, quando apareceram, suas populações eram 

malvistas. As poucas referências a essas populações em EAP eram feitas de forma 

negativa, sendo, até certo ponto, tratadas como “inimigas” e as barriadas definidas 

como uma “vergüenza para la nación” (FAVRE, 1969, p. 123). 

                                                      
37 No entanto, num primeiro momento, ele direcionou sua disciplina como se fosse um atelier no qual se 

desenvolviam projetos para moradias econômicas. Depois, centrou-a nos aspectos financeiros 
(ÁLVAREZ ORTEGA, 2006, p. 202). 

38 Odría instalou o governo denominado “Restauración Nacional”. Em 1950, ele convocou a eleições 
presidenciais ganhando-as facilmente. 

39 Como vimos anteriormente, Lima tinha, em 1940, 520.528 hab. Em 1957 o número chegava a 
1.360.729 hab. (MATOS MAR, 1967, p. 193). 
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Com o apoio do APRA, a classe dominante conseguiu, em 1956, reeleger Manuel 

Prado à presidência da República (1956-1962). Essa aliança provocou a emergência 

política de setores da classe média (COTLER, 1985, p. 180), e a criação, dentre 

outros, do Movimiento Social Progresista (MSP)40, do Partido Demócrata Cristiano 

(PDC)41 e do partido Acción Popular (AP)42, este último liderado pelo próprio Belaunde 

Terry43. Nesse novo cenário político chama a atenção a mudança de concepção de 

Belaunde Terry sobre as barriadas. Ele passou a afirmar que a fonte de inspiração de 

seu partido político vinha das próprias raízes do Peru, ou seja, daquelas pertencentes 

à grande maioria dos migrantes da capital. Posteriormente, essas ideias foram 

organizadas em seu livro La conquista del Perú por los peruanos, publicado em 

195944. 

Essa “nova visão” de Belaunde Terry sobre esses grupos sociais pode ser 

pensada como uma consequência dos estudos pioneiros sobre as barriadas, e a visão 

positiva sobre estas, desenvolvidos por José Matos Mar45, bem como pelo crescente 

interesse das agências internacionais pelos problemas de urbanização na América 

Latina. De fato, Belaunde Terry vinha participando de uma série de seminários e 

congressos promovidos por essas agências, como, por exemplo, o 1º Seminario 

Regional de Asuntos Sociales, realizado em 1950, em Quito (Equador); o seminário 

Cooperativas de Vivienda, em Copenhague (Dinamarca), em 1954, do qual participou 

após ser convidado pela ONU. Além disso, ele foi nomeado para a vice-presidência da 

                  
40 O MSP estava formado, na sua maioria, por profissionais destacados nas suas áreas de atuação. 

Acreditavam que as transformações estruturais deviam ser realizadas através do Estado promotor 
(MELGAR, 1991, p. 51). Sua posição teórica e crítica o caracterizava como um partido de esquerda, 
no entanto, teve dificuldades para chegar às massas. 

41 O PDC estava inspirado na doutrina social da igreja e dos partidos similares na Europa e na América 
e buscava uma posição central. Não estava de acordo com o liberalismo e apoiava o intervencionismo 
estatal (MELGAR, 1991, p. 56). 

42 AP surgia como um partido político de centro (GROMPONE, 1995, p. 181), porém, com “orientación 
tecnócrata y elitista” (COTLER, 1994, p. 152). Não foram encontradas referências sobre possíveis 
relações com o movimento político Ação Popular criado em 1962, no Brasil. Portanto, acreditamos que 
o fato de possuírem a mesma denominação, seja simples coincidência. 

43 Nesse processo eleitoral Belaunde Terry se candidatou à presidência do país pela primeira vez 
apoiando ao Frente Nacional de Juventudes Democráticas (FNJD), também criado em 1956. Esse 
partido político foi formado por um grupo de jovens profissionais de diversas áreas e por estudantes 
que estavam em desacordo com o governo de Odría (MELGAR, 1973, p. 18-21, 26). No entanto, 
segundo Belaunde Terry, o processo eleitoral foi manipulado a favor de Manuel Prado (CHIRINOS 
SOTO, 1987, p. 56). 

44 No ano seguinte ele publicou o livro Pueblo por pueblo, no qual narra suas viagens (com fins 
políticos) às cidades e povoados “esquecidos” do Peru. Em 1965, apareceu, nos EUA, o livro Peru’s 
Own Conquest, a versão em inglês de La Conquista del Perú. 

45 Matos Mar fazia parte do MSP. (MELGAR, 1991, p. 53). 



32 
Sociedad Interamericana de Planificación (SIAP), entre 1958 e 1960, no II encontro 

dessa instituição, realizado em Lima, em 195846. Sendo assim, e em meio a essa 

nova realidade, a sua posição frente ao fenômeno das barriadas e às respectivas 

populações já não poderia ser mais pensada e nem concebida de forma radical. 

Esse momento coincidiu com a ação da CEPAL na América Latina, que promovia 

o desenvolvimento da região através da “substituição de importações e outras 

políticas econômicas” (ALMANDOZ, 2009, p. 233) e a aceleração da modernização da 

região (GORELIK, jun. 2005, p. 120-121)47. A intensa agenda política urbana durante 

as décadas de 1950 e 1960 foi “atravessada por crises e mudanças teóricas”, tanto no 

CEPAL quanto no SIAP (GORELIK, 2005b, p. 132). Esse “desdobramento dialético” 

foi intensificado pela criação de centros regionais, como o Centro Interamericano de 

Vivienda y Planeamiento (CINVA), na Colômbia; o Centro Interdisciplinario de 

Investigación, Docencia y Asistencia Técnica (CEUR), na Argentina; o Instituto Latino-

Americano de Planificación Económica y Social (ILPES), no Chile, entre outros48. 

Nesse contexto, pressionado, Manuel Prado criou, em 1956, a Comisión para la 

Reforma Agraria y la Vivienda (CRAVI). O tema da reforma agrária era um tabu, tendo 

sido colocado em pauta somente pela extrema-esquerda (BOURRICAUD, 1969, p. 

124)49. Nessa mesma circunstância, e como resposta à pressão social, foi instituída a 

Ley de Promocional Industrial (1959), que significou o início, ainda que tardio, de uma 

política de substituição de importações (COTLER, 1985, p. 183)50. Nesse contexto, as 

gestões do arquiteto Luis Ortiz de Zevallos, então diretor do IUP, possibilitaram que, 

em 1961, com o apoio da OEA, esse centro de estudos ganhasse abrangência latino-

americana, transformando-se no Instituto de Planeamiento de Lima (IPL). 

Com a imagem de “técnico del desarrollo” (BOURRICAUD, 1969, p. 163), 

Belaunde Terry passou a ser difusor das novas tendências reformistas no meio 

profissional peruano. Somado a isto, o seu papel de liderança junto às camadas 

                  
46 Ainda na capital peruana foi realizado, em 1960, o Seminario Regional sobre Cooperativas de 

Viviendas, promovido pela União Pan-Americana. 
47 Com isso, seria possível a constituição de territórios nacionais homogêneos a partir das reformas 

urbana e agrária. 
48 A ideia é defendida por Gorelik (2005b, p. 122). O CINVA, CEUR e ILPES foram criados em 1951, 

1961 e 1962, respectivamente. 
49 Que, no entanto, surgia como forma de limitar a presença de novos atores políticos. Ver: COTLER, 

1985, p. 179-180. 
50 Essa lei foi uma medida frente à pressão de novos grupos políticos reformistas, ao interesse do setor 

industrial e ao aumento de empresas transnacionais (COTLER, 1985, p. 183). 
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populares foi sendo estrategicamente construído e reforçado em virtude da 

importância por ele dada à geografia peruana e aos camponeses no processo de 

desenvolvimento nacional (COTLER, 1994, p. 112). Esses fatores foram decisivos 

para que ele ganhasse a eleição presidencial do país em 196351. Contudo, a 

concretização de sua promessa e aplicação de sua agenda reformista foi limitada em 

decorrência da falta de apoio político, mais precisamente no âmbito do legislativo52. 

Nessa circunstância, Belaunde Terry precisou recorrer “al crédito internacional 

privado, en vista del veto norteamericano a las solicitudes peruanas en los organismos 

públicos internacionales” (COTLER, 1985, p. 187-188)53 para poder viabilizar a 

realização de seus projetos.  

No campo do urbanismo e do planejamento, Belaunde Terry deu início à 

construção de seu projeto multinacional Carretera Marginal de la Selva54, que 

provocou um grande impacto geopolítico em vários países sul-americanos (HARDOY, 

1972, p. 44). Ele também deu continuidade à sua política de moradia para a classe 

média em Lima e em mais de vinte cidades peruanas (BELAUNDE TERRY, 1994, p. 

                  
51 O processo eleitoral havia acontecido um ano antes, em 1962. Os candidatos que obtiveram os três 

primeiros lugares foram Haya de la Torre (32,9%), Belaunde Terry (32,1%) e Manuel A. Odría (28,4%), 
porém, nenhum deles obteve a maioria necessária dos votos. O Congresso devia solucionar essa 
situação, mas, frente à possibilidade de uma aliança entre Haya de la Torre e Odría, o Exército anulou 
as eleições e constituiu a Junta Militar de Gobierno. Para o Exército, ambos “representaban los 
anacrónicos intereses dominantes, contrarios a la realización de reformas estructurales” (COTLER, 
1994, p. 111). Belaunde Terry ganhou as eleições no segundo turno graças a uma aliança com o PDC 
e ao apoio dos militares obtendo 39,05% do total dos votos válidos (o segundo colocado foi Haya de la 
Torre com 34,36%). O Exército peruano via em Belaunde Terry o candidato que se adequava à 
“acción autenticamente reformadora”, portanto, ele seria capaz de empreender “reformas económicas 
y sociales” (FAVRE, 1969, p. 126). 

52 A maioria parlamentar estava composta por apristas e odriístas que acabaram por impedir as 
promessas reformistas de Belaunde Terry (COTLER, 1985, p. 186). 

53 Apesar de seu governo ter sido beneficiário da Aliança para o Progresso (ALMANDOZ, 2009, p. 233), 
este se encontrava pressionado pelos EUA com relação à International Petrolium Corporation (IPC). A 
IPC, empresa norte-americana, havia sido um tema de debate durante a campanha presidencial de 
1962-1963 e, segundo Belaunde Terry, no seu governo esta seria estatizada. 

54 Os estudos de Belaunde Terry para a Carretera Marginal de la Selva tiveram origem nos resultados 
apresentados pelo CRAVI (1956), que apontavam a necessidade de ampliação da “frontera agrícola 
de la selva, a fin de descongestionar la presión sobre la tierra” (COTLER, 1985, p. 180). Belaunde 
Terry publicou um artigo em EAP intitulado “Estudios de planeamiento. La ruta marginal de la selva”, 
no qual ele chamava a atenção para a falta de áreas agrícolas e incentivava a participação do capital 
privado para a “incorporação” das terras de “Ceja de montaña” (BELAUNDE TERRY, dic. 1957). 
Convidados pelo próprio Belaunde Terry, os ministros de obras públicas da Colômbia, Equador e 
Bolívia abraçaram a ideia. No final de 1963, essa comissão conjunta contratou a firma de engenheiros 
construtores Tippetts-Abbett-Mc Carhty Stratton (TAMS) para o estudo da viabilidade econômica, 
financiado pelos próprios países e com o apoio do BID (BELAUNDE TERRY, 1963a, p. 43-47). A 
extensão da Carretera Marginal de la Selva tinha um total de 5.590 km e passava por todos os países 
acima mencionados. Ao Peru correspondia um total de 2.420 km; em meados da década de 1980 já 
havia sido construído um total de 1.718 km (REPÚBLICA DEL PERÚ, 1985, p. 28). 
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239). Em sintonia com os “debates políticos e sociológicos” latino-americanos ele, em 

1966, idealizou e organizou o concurso internacional Proyecto Experimental de 

Vivienda (PREVI). Esse projeto significou uma mudança no seu pensamento em 

relação à solução do problema da moradia, já que estava direcionado às classes 

sociais menos favorecidas. O “espírito social” dessa ideia não demorou a ser 

reconhecido e apoiado pela ONU, porém, evidenciou um “movimiento que va del 

modernismo desarrollista de los años 1940 y 1950 al populismo desarrollista de los 

años 1970” (BALLENT, 2004, p. 86). 

De fato, a intensidade política da agenda urbana havia passado por crises e 

mudanças teóricas que se intensificaram durante o final da década de 1960 

(GORELIK, 2005b, p. 122). Por outro lado, o desequilíbrio entre industrialização e 

urbanização da estrutura econômica e social pelo qual passava grande parte dos 

países latino-americanos, acabaria sendo um empecilho para o desenvolvimento 

segundo o estilo cepalino, como, também, para as ideias da sociologia funcionalista e 

rostownianas (ALMANDOZ, 2009, p. 324 e MATOS MAR, 1959, p. 192). 

Como aponta Gorelik (2005b, p. 126), uma das consequências dessa crise 

mostrou que os “erros” atribuídos às ideias reformistas não estavam relacionados à 

técnica em si, mas essencialmente às conveniências políticas. No caso peruano isso 

ficou evidente pela aliança APRA-Odriístas, que foi formada em oposição ao governo 

de Belaunde Terry com a finalidade de inviabilizar a aprovação de suas propostas, 

sendo estas “sustancialmente alteradas, diferidas y encarpetadas” (COTLER, 1985, p. 

186). 

Uma série de outros fatores, como o desequilíbrio da balança comercial, com o 

estancamento das exportações e o aumento das importações; os elevados custos das 

despesas públicas em detrimento das reformas de cunho social; o alto índice de 

desemprego e os contínuos escândalos políticos55, acabaram por provocar, no 

governo de Belaunde Terry, uma grande crise econômica e política, o que favoreceu a 

“creciente autonomia del Ejército” (COTLER, 1994, p. 152). Essa instabilidade limitou 

o atendimento por parte do governo às demandas populares, o que gerou mobilização 

                  
55 Dentre os quais, o “sumiço da página onze” do contrato entre o governo de Belaunde Terry e a IPC, 

na qual, a empresa norte-americana seria a maior beneficiária. (BELAUNDE SE CALIENTA, 1980, p. 
26; CHIRINOS SOTO, 1987, p. 89-90). 
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e tensão social, criando condições para o surgimento de grupos guerrilheiros 

(COTLER, 1994, p. 153). 

Nessa conjuntura de isolamento político (COTLER, 1985, p. 190), Belaunde Terry 

viu-se diante da impossibilidade de concretização dos “ideais nacionais” e da 

crescente ameaça à segurança nacional. O exército, liderado pelo General Juan 

Velasco Alvarado56, aproveitando-se da instabilidade política que atravessava o país, 

liderou, em 03 de outubro de 1968, um golpe de Estado, instituindo o Gobierno 

Revolucionario de las Fuerzas Armadas57. Esse fato marcou não só a queda do 

governo de Belaunde Terry, mas, também, como explica Gorelik, a “queda, sem volta, 

do reformismo” e o “fracasso do projeto desenvolvimentista”, processos intimamente 

relacionados à passagem da democracia à ditadura em vários países latino-

americanos (GORELIK, 2005b, p. 126-127). 

O desenvolvimento desta pesquisa implicou trabalhar em duas frentes. A primeira 

foi a de realizar um levantamento apurado de informações necessárias sobre o Peru. 

Para isso, foram programadas viagens a esse país que permitiram obter subsídios 

relevantes nas principais bibliotecas e arquivos públicos e privados. Assim, foram 

realizados levantamentos na Biblioteca Nacional del Perú, e nas bibliotecas da 

Municipalidad de Lima, da Universidad Nacional de Ingeniería, da Universidad 

Villareal, da Universidad Católica del Perú, da Universidad de Lima, do Colegio de 

Arquitectos del Perú, e da Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes da Universidad 

Nacional de Ingeniería58. 

Foi possível também realizar pesquisas nos arquivos da Universidad Nacional de 

Ingeniería e da Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, obtendo material e 

informações relevantes sobre a atuação de Belaunde Terry nessas instituições, em 

especial, através das atas de suas reuniões. No arquivo do Proyecto Historia-UNI foi 

realizado um levantamento sistemático de informações contidas nas publicações de 

                  
56 Velasco Alvarado ficou no poder entre 1968 e 1975. Durante seu governo autoritário, nacionalizaram-

se as empresas petrolíferas (incluída a IPC), restringiu-se a liberdade de imprensa, instaurou-se a 
reforma agrária e foram perseguidos políticos e funcionários do governo de Belaunde Terry. 

57 Belaunde Terry acabaria sua gestão em julho de 1969. Ele foi preso e depois foi exilado em Buenos 
Aires. Ele, ainda, seria eleito, mais uma vez, presidente constitucional do país para o quinquênio 1980-
1985. 

58 Infelizmente, não foi possível ter acesso à biblioteca da Sección de Posgrado da Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes já que durante a permanência no Peru, esta se encontrava em 
processo de mudança de local. 
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revistas da época, como o “Boletín de Minas, Industrias y Construcciones” (1900-

1960)59, “Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú” (1903-

1963) e “Ciudad y Campo” (1924-1930). Foi realizado, também, um levantamento de 

informações nos principais jornais, como El Comercio, na coleção disponível na 

biblioteca da Municipalidad de Lima e no Instituto Riba-Agüero. Também, foi possível 

realizar uma pesquisa no arquivo da revista peruana Caretas, obtendo material 

fotográfico importante. 

Mesmo sabendo da existência de um arquivo pessoal de Belaunde Terry, não foi 

possível ter acesso a ele, devido às formalidades necessárias60. Contudo, esta 

limitação pôde ser superada pelo acesso à coleção completa da revista El Arquitecto 

Peruano (1937-1977)61 e aos livros publicados pelo próprio Belaunde Terry, a 

exemplo de “La Conquista del Perú por los peruanos” (1959) e “Pueblo por pueblo” 

(1960). Além desse material, foi possível explorar o conteúdo de todos os volumes 

das “Mensajes Presidenciales”62, os quais contêm interessantes dados referentes à 

sua política de moradia social e um farto material fotográfico. De suma importância 

para a pesquisa foram, também, os seus estudos inéditos, como o “Expediente 

Urbano y Plan Regulador de Huaraz” (1952), o “Plan Director de Ayacucho” (1953), o 

“Expediente Urbano y Plan Regulador de Cajamarca” (1955) e “La Carretera Marginal 

de la Selva” (1963). Além disso, foi possível realizar uma entrevista com o arquiteto 

Miguel Cruchaga Belaunde, sobrinho de Belaunde Terry, que forneceu informações e 

dados importantes para a pesquisa. 

Através do conteúdo da revista El Arquitecto Peruano foi possível identificar uma 

aproximação profissional de Belaunde Terry com os arquitetos José Luis Sert, Paul 

Lester Wiener e Walter Gropius. Por meio de um cuidadoso levantamento do material 

                  
59 Durante esse período, a revista teve vários nomes. Ver capítulo 3. 
60 Para o acesso ao arquivo pessoal de Belaunde Terry é necessária a permissão de dois de seus filhos 

e do arquiteto Miguel Cruchaga Belaunde, este último sobrinho de Belaunde Terry. Essa informação 
foi dada pelo arquiteto Cruchaga, a quem foi realizada uma entrevista em 27 out. 2009. Apesar das 
tentativas, foi impossível contatar os demais responsáveis pelo arquivo para a devida permissão de 
acesso. 

61 Vale a pena destacar de que muitas das imagens da revista utilizadas nesta tese não tinham boa 
qualidade por causa do tipo de impressão e papel. Em alguns casos foi possível melhorá-las em 
programas de edição específicos. 

62 No total, foram publicados cinco tomos intitulados “El Perú Construye. Mensaje Presidencial” dos 
anos 1964, 1965, 1966, 1967 e 1968. Cada um destes constitui-se em um balanço da sua gestão 
presidencial. Neles encontramos importantes referências sobre questões de planejamento urbano e 
moradia, além de material fotográfico inédito. 
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disponibilizado no Archival Search Information, da Universidade de Harvard (Arquivo 

José Luis Sert), no Special Collections and University Archives, da Universidade de 

Oregon (Arquivo Paul Lester Wiener), e na Houghton Library, da Universidade de 

Harvard (Arquivo Walter Gropius), foi possível identificar e ter acesso à 

correspondência trocada entre eles e Belaunde Terry. Os dados obtidos por meio 

destas fontes primárias, além de inéditos, foram importantes para a análise dos dados 

e o aprofundamento da pesquisa. 

Nossa outra frente de trabalho centrou-se nas pesquisas no Brasil. Foram 

realizados levantamentos nas principais bibliotecas do país, como a UFBA, USP, 

UFRJ, UNB e UFMG63, com a finalidade de identificar bibliografia existente e 

necessária para a pesquisa. Como foi mencionado anteriormente, após constatarmos 

a limitação das referências bibliográficas pertinentes, concentramo-nos no 

levantamento minucioso de informações nas revistas especializadas da época, como 

a francesa L’Architecture D’aujourd’hui, a inglesa The Architectural Review, a norte-

americana Progressive Architecture, as argentinas Nuestra Arquitectura e Revista de 

Arquitectura, a colombiana Proa, e a brasileira Revista da Diretoria de Engenharia. 

Quando foi necessário esclarecer algumas informações complementares64, foram 

realizados levantamentos pontuais em outras revistas especializadas como Acrópole, 

Habitat, e Arquitetura e Engenharia. Grande parte da coleção completa dessas 

revistas pôde ser encontrada na biblioteca da Faculdade de Arquitetura da UFBA, no 

entanto, em alguns casos, foi possível conseguir cópias de artigos específicos nas 

bibliotecas do CEDODAL (Buenos Aires-Argentina) e Luis Ángel Arango (Bogotá-

Colômbia)65. 

A presente pesquisa de doutoramento encontra-se estruturada em três partes. A 

primeira, “Os desafios da profissão no Peru”, analisa a conjuntura arquitetônica e 

urbanística no Peru entre os anos de 1919 e 1936, ou seja, antes da chegada de 

Belaunde Terry em Lima, identificando os principais profissionais que tiveram 

participação relevante nesse debate, analisando suas principais obras bibliográficas e 

identificando suas preocupações, influências, propostas, divergências e pontos de 

                  
63 Todas elas disponibilizam o acervo através da internet. 
64 Como por exemplo, data de eventos, viagens de arquitetos etc. 
65 Conseguimos ter acesso ao acervo dessas bibliotecas através dos sites respectivos, depois, 

entramos em contato solicitando o envio de informações. 



38 
convergência. Centra-se também na atividade editorial e projetual de Belaunde Terry. 

Para a primeira, foi realizado um estudo pormenorizado da orientação temática e 

ideológica abordadas em El Aquitecto Peruano, nesse sentido, este tópico não só visa 

a contar a história da revista, mas, através das suas páginas, conhecer a história das 

transformações urbanas e os desafios enfrentados pela capital peruana. Já a 

segunda, preenche uma lacuna sobre a obra projetual de Belaunde Terry, 

paradoxalmente, conhece-se mais do político e quase nada do arquiteto. Ambas as 

esferas complementam-se, na medida em que uma se assenta em aspectos 

basicamente teóricos e, a outra, em aspectos mais empíricos. É revelador o fato de 

que em determinados momentos estas esferas se cruzam, indicando, em certa 

medida, harmonia e coerência, e, em outros, se distanciam. 

A segunda parte, “A institucionalização do urbanismo e do planejamento urbano no 

Peru”, aborda os antecedentes que levaram à formação do primeiro curso 

especializado em urbanismo e planejamento urbano no país, em 1944, relacionando-o 

com outros centros de estudo internacionais contemporâneos, identificando paralelos, 

influências e divergências no conteúdo e estrutura curricular. Também, foram 

estudadas as articulações que possibilitaram as visitas ao Peru, de importantes 

profissionais estrangeiros como Paul Lester Wiener, Richard Neutra, José Luis Sert, 

Ernesto Rogers e Walter Gropius, identificando interesses dos mestres no meio 

profissional peruano, temas que eles desenvolveram através de palestras, 

conferências, entrevistas etc., mas, também, os eventuais trabalhos arquitetônicos e 

urbanísticos desenvolvidos para o país e suas eventuais repercussões. Ainda, nesta 

segunda parte discutimos a atuação profissional de Belaunde Terry e Luis Dórich para 

a institucionalização do planejamento urbano no Governo peruano através da criação 

da Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo (ONPU), escritório de alcance 

nacional e encarregado de elaborar planos urbanos para várias cidades do país. A 

teoria e a “nova” temática que envolvia a elaboração de planos urbanos e regionais 

foram discutidos e divulgados por Belaunde Terry em EAP, enquanto que a parte 

prática, que envolvia a elaboração desses planos urbanos, foi coordenada por Dórich. 

Por fim, a terceira parte, “O ideário moderno no poder: o arquiteto Fernando 

Belaunde Terry Deputado e Presidente do Peru” aborda as inquietudes e empenho de 

Belaunde Terry por criar e desenvolver uma política urbana e de moradia social para o 

país. Assim, analisamos, num primeiro momento, seu interesse pela moradia social, 
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especialmente a partir da publicação de uma série de textos em EAP, os quais tinham 

como finalidade introduzir no meio profissional local o debate e experiências norte-

americanas e europeias sobre esse tema. Na sequencia é feita uma avaliação com o 

objetivo de mensurar até que ponto esse ideário foi sendo incorporado, refletido e 

criticado ao longo da sua experiência profissional e política, buscando compreender 

como esse contexto acabou estimulando-o para a “necessidade” de criação de uma 

teoria urbanística “adequada” à realidade peruana, fundamentada nas próprias raízes 

do Peru antigo, propondo sua Carta del Hogar. Parte dessas reflexões e propostas de 

Belaunde Terry foram concretizadas após ser criada, em 1946, a Corporación 

Nacional de la Vivienda (CNV), órgão do Governo Central. Além de estudar os 

trabalhos realizados pela CNV, analisa-se, com mais detalhamento, o caso da Unidad 

Vecinal Nº3 (projeto no qual Belaunde Terry participou como gestor) e sua 

repercussão no meio profissional local e internacional. Finalmente, centramos na sua 

política habitacional desenvolvida durante sua gestão como presidente do país (1963-

1968). Apesar de o cargo abrir a possibilidade dele dar continuidade às suas ideias 

sobre moradia social, o fato é que havia transcorrido aproximadamente duas décadas 

desde a experiência da UV3, e, somado a isso, a situação pela qual passava o Peru 

havia mudado drasticamente, o que o obrigou a relativizar muito daquilo que ele 

pensara e acreditara. É nesse contexto que é estudada a sua proposta para o 

concurso Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI), em 1966, que acabou por 

tornar-se um paradigma em termos de propostas para o problema da moradia popular 

no “Terceiro Mundo”. 

 

 



OS DESAFIOS DA PROFISSÃO NO PERU

PARTE I
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2 IDEIAS URBANÍSTICAS E ARQUITETÔNICAS EM CIRCULAÇÃO NO MEIO 

PROFISSIONAL PERUANO, 1919-1936 

  

¿Qué era Lima en aquel tiempo, ya lejano? Nada más que una pequeña 
capital sudamericana con mucha historia y no poca leyenda. (BELAUNDE 
TERRY, 1995a, p. 123) 

 

Lima, nos anos 1920, passava pelos efeitos de dois acontecimentos – um 

nacional e outro internacional – que provocaram mudanças profundas na cidade. O 

primeiro acontecimento estava relacionado com as comemorações do Centenario de 

la Independencia del Perú (1921), durante o segundo governo do presidente Augusto 

B. Leguía (1919-1930)66, que havia estimulado o crescimento da cidade a partir da 

consolidação de algumas vias já existentes, como a Avenida Brasil (1898), e da 

abertura de outras novas, como a Avenida Wilson (1920), a Avenida Leguía (1921), e 

a Avenida El Progreso (1924), além da construção de novos espaços públicos, como 

a Plaza San Martin (1924) e o Parque de la Reserva (1929). 

 

FIGURA 1 – Avenida Brasil em 1926 

 

Fonte: CARRETERAS Y CAMINOS (1926). 

                  
66 Augusto Bernardino Leguía y Salcedo foi presidente civil do Peru e responsável por dois governos 

autoritários, o primeiro entre 1908 e 1912 e o segundo entre 1919 e 1930, este último conhecido como 
o Oncenio. 



42 
FIGURA 2 – Avenida Wilson no início da década de 1930 

 

Fonte: MARIÁTEGUI; DE LA FUENTE CHÁVEZ (1935). 

 

Para financiar essas e outras obras públicas, o governo de Leguía valeu-se de 

uma série de empréstimos de bancos norte-americanos, que possibilitavam uma 

aparente estabilidade econômica e a modernização do país e, em especial, a da 

capital peruana. Foram anos conturbados e de reivindicações sociais e culturais que 

tiveram seu ápice, em 1930, devido a um acontecimento internacional – a queda da 

bolsa de valores de Nova Iorque – que ocasionou a dramática diminuição das 

exportações e importações nacionais, a redução de ingressos fiscais, a paralisação 

das obras públicas em andamento (COTLER, 1985, p. 161) e, finalmente, a 

destituição de Leguía por um golpe de Estado.67 

De fato, a crise política peruana que se iniciou em 1930 havia sido gestada 

durante a década anterior e provocou a busca por uma nova consciência da vida 

peruana que se consolidou com a aparição de novas ideologias por parte de um grupo 

de intelectuais entre os que se destacaram o político Víctor Raúl Haya de la Torre, 

fundador, em 1924, da Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) e o 

                  
67 O golpe de Estado foi promovido pelo Tenente-coronel Luis Sánchez Cerro, que assumiu a 

presidência do país no ano seguinte. 
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autodidata José Carlos Mariátegui, fundador do Partido Socialista Peruano e autor do 

livro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana68, ambos em 1928. 

No âmbito do pensamento urbanístico moderno, alguns temas relacionados 

com a situação da moradia (em especial, da classe operária) e da expansão da capital 

vinham sendo abordados por alguns profissionais locais, em especial, das áreas de 

engenharia e, posteriormente de arquitetura. Até 1910 não existia nenhum curso 

específico de arquitetura no país; embora a Escuela Nacional de Ingenieros (1876), 

principal centro de formação profissional em engenharia, oferecesse algumas 

disciplinas relacionadas a arquitetura, foi somente com a criação da Sección de 

Arquitectos-Constructores (1910) que se deu início ao primeiro curso de arquitetura no 

país, ainda que com forte influência da engenharia69. 

Dentre os engenheiros que deram grandes aportes à consolidação das 

primeiras ideias ou manifestações sobre a temática urbana no Peru destacam-se 

Ricardo Tizón i Bueno, Alberto Alexander Rosenthal e Emilio Harth-Terré70. Este 

último, pelo fato de estar formado nas duas áreas, além de mergulhar no campo do 

urbanismo, também atuou como projetista. A Harth-Terré juntam-se os arquitetos 

Héctor Velarde, que realizou uma obra mais voltada para o ensino da arquitetura e da 

filosofia, e Rafael Marquina y Bueno, que centrou sua atividade profissional 

basicamente como projetista. 

A cidade de Lima vinha, até então, sendo objeto de propostas e intervenções 

urbanas que se vinculavam e se aproximavam mais a elaborações de projetos 

pontuais de melhoramentos e/ou de embelezamento. Contrário a estes, os estudos do 

agrimensor e engenheiro Ricardo Tizón i Bueno71 centravam-se mais em propostas de 

expansão da área edificável para a cidade a partir da incorporação de áreas que 

definiriam seu casco urbano baseadas na incorporação de novas áreas (La Victoria, El 

                  
68 Nesse livro, Mariátegui fez uma série de críticas à estrutura social existente a partir de vários tópicos: 

o econômico, o papel do índio na sociedade peruana, o problema agrário, a educação pública etc. 
69 Esse panorama mudou a partir da década de 1930, quando se sucederam várias reformas no 

currículo do curso. Na primeira, como veremos mais adiante, o arquiteto Emilio Harth-Terré teve papel 
de destaque. 

70 Harth-Terré, de pais franceses, nasceu em Lima em 1889. Em 1922 graduou-se engenheiro civil na 
Escuela Nacional de Ingenieros e, em 1925, obteve o título de arquiteto na então Sección de 
Arquitetos Construtores, também na Escuela Nacional de Ingenieros. Prestou serviços como arquiteto 
na Municipalidad de Lima (1922-1923). 

71 Ricardo Tizón i Bueno nasceu em Lima, em 25 de dezembro de 1880, formou-se na Escuela Nacional 
de Ingenieros em Agrimensura e, em 1907, formou-se em engenharia civil. Ver: SEINER LIZÁRRAGA, 
2000, p. 53-86. 
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Chirimoyo, La Colmena, La Avenida Unión etc.)72, e de novas vias que se 

aproximavam mais das ideias haussmanianas já concretizadas, parcialmente, quando 

da construção de um primeiro trecho da Avenida Central73. 

 

FIGURA 3 – Proposta de expansão para Lima, Ricardo Tizón i Bueno (1908) 

 
Fonte: Arquivo Municipalidad de Lima. 

 

                  
72 Sua primeira proposta para a elaboração de um plano de expansão da cidade data de 1908 e foi 

defendida e fundamentada em dois textos: “Ensanche de Lima” (1907) e “El Plano de Lima” (1916). 
73 A Avenida Central tinha sido proposta na gestão do então presidente do Peru, Nicolás de Piérola. Sua 

construção foi autorizada pelo Decreto Supremo em 03 de fevereiro de 1899 e viabilizada pela Lei do 
Congresso em 23 de outubro de 1903. 
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Alguns dos temas estudados por Tizón i Bueno, como a necessidade de 

incorporar novas áreas edificáveis na cidade, dialogavam com as pesquisas 

elaboradas pelo engenheiro Alberto Alexander74. Para este, Lima, em 1922, passava 

por uma crise de habitação que vinha se agravando desde 1917 e estava vinculada a 

dois aspectos: a desproporção entre a área construída e a população e o 

encarecimento do valor da propriedade e do custo da construção. Para o primeiro 

aspecto, através de uma análise meticulosa, ele comprovava que ao longo dos anos 

(desde a fundação da cidade) Lima não havia tido um aumento proporcional entre 

área edificada e população; isto, segundo ele, acabava por elevar a densidade 

populacional e por criar péssimas condições de habitabilidade. Ainda, segundo 

Alexander, uma questão que se tornava relevante eram as poucas edificações em 

altura (em 1908, 77% das construções destinadas à habitação possuíam somente um 

andar75) e a pouca área livre existente. Para ele era necessário definir a altura das 

edificações e a abertura de novas vias com a finalidade de favorecer o arejamento e a 

recepção de luz na cidade (ALEXANDER, 1922, p. 22). Mas também seria de suma 

importância a necessidade de construir e de fazê-lo pensando em edificações de mais 

de um andar para, dessa forma, poder construir a “estética de la ciudad”, para isso 

sendo indispensável, segundo Alexander, a intervenção oficial76. Para o segundo 

aspecto, Alexander aponta que este era resultado das condições financeiras em que o 

país vinha se desenvolvendo, à época. Entre 1908 e 1916, o país havia passado por 

uma conturbada situação financeira que se agravou com o início da primeira Guerra 

Mundial, sendo este um período de intensa agitação política que levou à total 

paralisação do setor industrial77. Isto foi agravado pela migração em massa produzida 

pela guerra com o Chile e as comemorações do primeiro Centenário de 

                  
74 Alberto Alexander nasceu em Lima, em 14 de outubro de 1889, formou-se em Ciências na 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos e em engenharia civil na Escuela Nacional de Ingenieros. 
Ao longo da sua vida profissional ocupou importantes cargos como Delegado da Escuela Nacional de 
Ingenieros no II Congresso de Estudantes acontecido na cidade de Lima; Delegado do Peru no 
primeiro Congresso de Estradas, acontecido na cidade de Buenos Aires; Diretor da Inspección 
Técnica de Urbanizaciones y Construcciones de Lima, do Ministério de Fomento entre 1928 e 1930; 
entre outros. 

75 Dados do Censo de 1908. Ver: ALEXANDER, 1922, p. 16. 
76 Nesta publicação aparecem de forma antecipadora, porém, ainda não contundente, conceitos 

relacionados com o que ele, no seu livro seguinte publicado cinco anos depois, iria considerar como 
sendo partes da nova disciplina: o Urbanismo. 

77 O livro de Oscar F. Arrús, publicado três anos depois, também aponta como o início da Guerra 
produziu variações no poder aquisitivo e nos salários, provocando o encarecimento do custo de vida e 
a fragilidade da moeda. Ver: ARRÚS, 1925, p. 5. 
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Independência do Peru (1921). O aumento do valor dos produtos importados 

provocou o encarecimento dos materiais de construção e da mão de obra (que para 

Alexander, não se encontrava devidamente qualificada para a construção com as 

novas técnicas e materiais como, por exemplo, o concreto armado). Alexander 

acreditava que para a solução desses problemas era necessário incentivar a indústria 

da construção, aumentar o gabarito das edificações na capital, e construir habitações 

econômicas mediante a intervenção do Poder Público. 

Alexander também elaborou um estudo sobre o problema da expansão da 

cidade. Seu texto Los problemas urbanos de Lima y su futuro (1927) inicia-se com um 

capítulo significativo: “El urbanismo: sus doctrinas y sus fines”. Trata-se, talvez, do 

primeiro documento em que se fala em Urbanismo no sentido de uma nova disciplina. 

Alexander explicava que, desde 1912, os Poderes Públicos e autoridades 

competentes das grandes urbes, em diversas partes do mundo, vinham enfrentando 

os problemas gerados pelo crescimento populacional. Estes problemas, segundo ele, 

poderiam ser agrupados em três tipos (os de ordem sanitária, os de ordem social e 

aqueles relacionados ao conforto) os quais não deviam ser pensados isoladamente, 

mas sim em conjunto. Assim, para ele, a solução para esses problemas devia passar 

por um campo profissional específico: 

 

El conjunto de doctrinas y de conocimientos aplicables a la fundación y 
mejoramiento de las ciudades constituye, en nuestros días, en el mundo del 
arte y de la ciencia una especialización de la ingeniería, conocida con el 
nombre de URBANISMO. (ALEXANDER, 1927, p. 6) 

 

Alexander afirmava que o Urbanismo atuava em três frentes: proporcionava os 

elementos necessários para a concepção de um plano geral das cidades, auxiliava 

nos estudos de áreas externas à cidade a serem ocupadas, e capacitava os 

profissionais para futuras propostas e estudos relacionados ao desenvolvimento da 

cidade (ALEXANDER, 1927, p. 15). Ele criticava a crença de que a expansão das 

cidades devia estar submetida a um plano ideal e rígido e acreditava que era difícil 

prever quais seriam as condições de vida da população no futuro, o que transformaria 

essas propostas em estudos inúteis. Para Alexander, os projetos deviam ser 

baseados em orientações gerais (ALEXANDER, 1927, p. 7). 
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Valendo-se desses argumentos, Alexander propunha um plano de 

melhoramento para a capital partindo de critérios empíricos e influenciado pelas 

teorias higienistas. Esse plano era composto por obras de melhoramentos segundo 

ele, de três classes: os de ordem sanitária, os de conforto e os de ornato e 

embelezamento. Ao analisar as diversas características da capital, Alexander 

chamava a atenção para a consolidação do triângulo Chorrillos-Lima-Callao, ou seja, 

sobre a área conhecida como a Gran Lima78. A partir de exemplos internacionais, 

como a via Florida, em Buenos Aires e a Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, ele 

acreditava que era necessário que certas vias não sofressem processos de 

alargamento mantendo suas características particulares. Alexander insistia na 

necessidade da revisão da Ley de Inquilinato79 e, consequentemente, do Reglamento 

de Urbanizaciones80 (que, segundo ele, haviam provocado a má situação das 

moradias e uma arquitetura pobre na cidade) e a elaboração de um plano de 

construção de casas econômicas por parte dos Poderes Públicos (ALEXANDER, 

1927, p. 24-25), dando como exemplo, o apoio direto e indireto nas experiências 

norte-americana e europeia. 

Emilio Harth-Terré, formado em engenharia e depois em arquitetura, foi o 

profissional que teve maior produção bibliográfica entre as décadas de 1920 e 1930. 

Seus temas eram variados: iam desde questões urbanísticas e arquitetônicas à 

história e à cultura. A partir da década de 1920 ele foi colaborador da revista 

Arquitectura, publicada em Montevidéu, além de membro honorário das sociedades 

de arquitetos de Cuba e do Brasil (MARIÁTEGUI; DE LA FUENTE CHÁVEZ, 1935). 

Na década seguinte, publicou vários artigos sobre urbanismo, dentre os quais se 

destaca “Definición y concepto de Urbanismo”, publicado (com algumas alterações no 

título, mas com o mesmo conteúdo) em várias revistas internacionais, como La ciudad 

lineal. Revista de Urbanización (Madri, 1931) e a Revista de Arquitectura (Buenos 

Aires, 1932). 

 

                  
78 Alexander afirmava que essa ideia não era nova e que tinha sido exposta por Tizón i Bueno três anos 

antes. 
79 Essa lei foi promulgada em 02 de março de 1928, e fixava os preços de alugueis e juros para as 

moradias da capital peruana. 
80 O Reglamento de Urbanizaciones foi criado em 1922. Este tinha como finalidade fiscalizar as 

condições sanitárias das habilitações urbanas da capital. 
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FIGURA 4 – Croquis do Mosteiro de Santa Rosa, Emilio Harth-Terré 

 
Fonte: HARTH-TERRÉ (1921). 

  

Seu primeiro livro, “Croquis de Lima”, foi publicado em 1921 e era uma 

coletânea de desenhos elaborados por ele mesmo. Seu segundo livro, Estética 

Urbana. Notas sobre su necesaria aplicación en Lima (1926), foi publicado um ano 

após a conclusão do curso de arquitetura na Escuela Nacional de Ingenieros. Na 

introdução de seu livro, Harth-Terré adverte que o objetivo deste não era “formar un 

extenso volumen de urbanismo; sino simplemente glosar temas generales, que se 

relacionan con la estructura y la estética de nuestra primera ciudad en la República” 

(HARTH-TERRÉ, 1926, p. 9). A esses temas gerais, ele incorporou outros temas que, 

de certa forma, eram bem mais locais e que não estavam contemplados nos casos 

europeus e norte-americano. Esta foi sua grande contribuição ao avanço e 

consolidação da disciplina no meio profissional peruano; além disso, esta obra pode 

ser considerada o primeiro manual de urbanismo do Peru, possibilitando ao seu autor 

destaque nacional e internacional. 

O livro já apresentava algumas influências corbusianas e foi dividido em quatro 

partes. A primeira aborda aspectos morfológicos e de estética, de transporte, de 

arquitetura e de conforto entre os quais destacamos “Plazas y parques”, “Sistema de 
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vías”, “Línea recta y línea curva”, “Diagonales”, “Circulación” “Contribución de la 

belleza”, “El sol”, “El árbol”, entre outros. Estes aspectos refletem uma tentativa de 

Harth-Terré em organizar e tomar o que para ele apresentava-se como mais 

representativo das teorias urbanas naquele momento, sempre aplicando-as à 

realidade local. A segunda parte estava mais em sintonia com o que Alberto 

Alexander vinha sustentando há anos: a necessidade de um código de edificação para 

a cidade que ajudasse a frear o desorganizado crescimento da capital, além da 

arquitetura “pobre” que vinha sendo edificada. A terceira parte está mais ligada a 

questões sobre o uso do solo, moradia e aspectos relacionados com a habilitação de 

novas áreas de expansão da cidade. Finalmente, a última parte constitui um apêndice 

com o Proyecto de Ordenanza Reglamentaria de altura de los edificios y superfícies 

de patios interiores da cidade de Buenos Aires e o Código Municipal de Construção do 

Rio de Janeiro, ambos resumidos pelo próprio Harth-Terré e que serviram para dar 

sustentação à sua pesquisa. Nesse sentido, é interessante notar que o livro de Harth-

Terré apareceu somente um ano após Rino Levi ter publicado seu manifesto 

Arquitetura e Estética das Cidades (1925) onde ele propunha que era “preciso estudar 

o que se fez e o que se está fazendo no exterior e resolver os nossos casos sobre 

estética da cidade com alma brasileira” (LEVI, 2003, p. 39). Com certeza, era isto o 

que Harth-Terré pretendia fazer no caso peruano. 

Harth-Terré também não perdeu a oportunidade de opinar sobre o plano para 

Lima. Meses depois da publicação de Estética Urbana, ele publicou o livro El futuro 

urbano de Lima (1927). O texto, mais uma vez, encontra paralelos com a experiência 

brasileira, mais especificamente com as propostas paulistas. Ele criticava o 

crescimento desorganizado da capital como consequência do surgimento de novos 

bairros na periferia de Lima e afirmava que era necessário criar um sistema adequado 

de vias radiais para orientar o crescimento organizado da cidade. Esta proposta se 

antecipa às ideias do plano de avenidas radiais de Prestes Maia para São Paulo. 

Harth-Terré afirmava que: 

 

El problema urbano debe pues contemplarse para el conjunto de la ciudad. 
Arterias nuevas que atraviesan barrios antiguos producirán en ellos benéficos 
resultados de renovación. Cirugía que dará nueva vida, vigor y buena salud. 
El problema debe contemplarse en beneficio de todos, y los barrios de la 
ciudad deben unirse entre ellos lógica y racionalmente. Medicamentos y 
cirugía, es lo que necesitamos. (HARTH-TERRÉ, 1927, p. 3-4) 
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FIGURA 5 – Proposta de vias radiais para Lima, Emilio Harth-Terré 

 
Fonte: HARTH-TERRÉ (1927). 

 
FIGURA 6 – Plano de Lima em 1935, é possível perceber os três eixos de crescimento da cidade que, à 
época, vinham-se consolidando. Em vermelho o esquema proposto por Harth-Terré 

 
Fonte: Elaboração do autor com base na planta da cidade disponível no livro: BROMLEY; 
BARBAGELATA (1945). 



51 
FIGURA 7 – Plano de avenidas radiais para São Paulo, Prestes Maia (1930) 

 
Fonte: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (2011). 

 

Em 1930, os arquitetos Emilio Harth-Terré, Alberto Goytisolo e Carlos Morales 

Machiavello foram indicados pela Sociedad de Arquitectos del Perú, para a 

elaboração do Proyecto de reforma y ampliación de la enseñanza de la arquitectura 

en la Escuela Nacional de Ingenieros. O texto, que foi produzido justamente durante o 

último e conturbado ano do chamado Oncenio de Leguía, e a realização do estudo era 

justificado pelos seguintes motivos: 

 

Un nuevo espíritu flota en el ambiente. Germinan desde hace años latentes 
deseos de una verdadera orientación en la Ingeniería Nacional. Planteada la 
reforma en la Escuela de Ingenieros, es ineludible deber de todos los 
profesionales, coadyuvar en lo posible, para que ella satisfaga ampliamente 
las necesidades del país [...] Señalamos las deficiencias que encontramos en 
el actual plan de estudios del Arquitecto e insinuamos en modo de corregirlas, 
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y ampliar y orientar los estudios, animados de un espíritu de modernización y 
renovación. (HARTH-TERRÉ; GOYTISOLO; MORALES MACHIAVELLO, 
1930, p. 7) 

 

A proposta realizada por Harth-Terré e seus colegas chama a atenção por três 

aspectos. O primeiro é a extensa relação de onze instituições europeias e cinco 

americanas que serviram como base comparativa da estrutura curricular do curso de 

arquitetura proposta por eles81. O segundo é a proposta de introdução do curso 

obrigatório de Urbanismo y estética de las ciudades no quinto ano de estudo, para o 

qual foram também estudadas as estruturas curriculares de algumas instituições, 

dando-se maior destaque às norte-americanas82. A proposta de ensino do curso 

justificar-se-ia, segundo os autores, pelas vantagens que ela daria para a 

compreensão dos problemas sociais da cidade moderna a partir de bases científicas 

(HARTH-TERRÉ; GOYTISOLO, MORALES, 1930, p. 37). Eles explicavam ainda que, 

como mostravam as experiências europeia e norte-americana, era necessário contar 

com profissionais preparados para se evitar os erros que vinham acontecendo por 

causa da ausência destes na capital, até mesmo porque, ainda segundo eles, os 

poucos arquitetos locais eram normalmente chamados a assumirem cargos técnicos 

nas prefeituras. Outra observação dos autores era que, nas estruturas curriculares 

consultadas, a disciplina que pretendiam criar possuía diferentes denominações, 

como “Urbanismo”, “Urbanismo y Jardines”, “Composición de Ciudades” ou 

“Embellecimientos Urbanos” que, no entanto, eles consideravam que em todos os 

casos tratava-se simplesmente do Urbanismo. Finalmente, o terceiro aspecto é a 

relação que a proposta tem com o que vinha sendo discutido nos Congressos Pan-

Americanos de Arquitetos; e, mais especificamente, o terceiro deles, acontecido, em 

Buenos Aires, em 1927. De fato, os autores se apoiavam nas conclusões desse 

Congresso onde se recomendava, no caso do curso de urbanismo, que em: 

                  
81 Entre as europeias aparecem as seguintes instituições: a Reggia Scuola di Archittectura di Roma, a 

École Polytechnique de Zurique, a École des Beaux-Arts de París, a Escuela Superior de Arquitectura 
de Madri, a Escuela de Arquitectura de Barcelona, a Architectural School de Londres. Dentre as 
americanas podemos citar: a Mc Gill University, do Canadá, a Facultad de Arquitectura de 
Montevidéu, a Escuela de Arquitectura de Buenos Aires e a Harvard University School. Isto mostra, 
por um lado, os contatos dos profissionais que elaboraram a reforma com esses centros de estudos 
(por exemplo, Harth-Terré publicava artigos na Espanha, na França, no Uruguai e na Argentina) e, por 
outro, a influência europeia no meio local. 

82 A exemplo da University of California, da Columbia University, da Cornell University, da Darmouth 
College, da University of Maryland, e da Universidad de Santiago. 
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Todas las Escuelas de Arquitectura de América se intensifiquen los cursos de 
Urbanismo, y que en cada ciudad las Asociaciones de Arquitectos organicen 
la propaganda que lleve a los poderes públicos y difunda entre el pueblo la 
necesidad y urgencia de los estudios urbanos. (GUTIÉRREZ; TARTARINI; 
STAGNO, 2007, p. 57) 

 

Para o caso do ensino de arquitetura, tomaram-se como base as conclusões do 

“Plan de estudios mínimo del Arquitecto en las Universidades de América” que 

orientava o conteúdo da estrutura curricular, com a finalidade de que o título de 

Arquiteto pudesse ser reconhecido em todos os países da América. Algumas das 

disciplinas do Plan eram: “composición arquitectónica”, “urbanismo”, “matemática 

pura”, “resistencia de materiales”, “construcción”, “topografía”, “práctica professional”, 

“teoría de la arquitectura”, “historia de la arquitectura” etc. Harth-Terré vinha 

frequentando os Congressos Pan-Americanos após sua formação como arquiteto, 

inclusive na qualidade de presidente do Comité Peruano, ocasião em que cogitou a 

possível criação de um Instituto Hispanoamericano de Urbanismo, com sede em 

Sevilha. Essa ideia seria apresentada no V Congresso que aconteceria em Havana, 

em 1933, mas que, no entanto, não chegou a concretizar-se pelo cancelamento do 

evento (EN EL CONGRESO PANAMERICANO DE 1933, 1932, p. 2). 

Outro texto relevante de Harth-Terré é Orientaciones Urbanas, publicado em 

1931. É interessante porque, nele, Harth-Terré tentou atingir um público maior, não só 

aquele ligado à sua área profissional: 

 

Este tema está escrito para el público general y es por lo mismo que nos 
hemos apartado lo más posible del tecnicismo. Todo el mundo debe conocer 
el problema urbano de la ciudad en que vive y en donde ejerce sus 
actividades ciudadanas, porque es así como colaborará en pro de su solución 
y por consiguiente en beneficio personal. (HARTH-TERRÉ, 1931, p. 3) 

 

Harth-Terré afirmou que o Urbanismo era caracterizado por ser uma “ciencia 

dinámica”, oposta à Arquitetura, que se caracterizaria por suas fórmulas “estáticas” e 

duradouras ao longo do tempo (HARTH-TERRÉ, 1931, p. 3). Já a arquitetura presente 

na cidade (tudo aquilo construído pelo homem) tinha um “sentido estático” e 

determinava modos e formas de ocuparmos e vivermos numa cidade e que mudavam 

ao longo do tempo; por essa razão, acreditava ele, que a arquitetura poderia 

converter-se em obstáculo para a própria cidade. Ele considerava que o temor às 
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inovações justificava-se por um “respeto al pasado” e uma “indiferente responsabilidad 

frente al futuro” (HARTH-TERRÉ, 1931, p. 4). Criticava ainda o estado das áreas de 

expansão, as quais, para ele, refletiriam a especulação imobiliária sem controle. Isto 

alcançava as casas que nelas se construíam que, segundo ele, eram de péssima 

qualidade e feitas de forma quase improvisada. 

A defesa da necessidade da criação de uma Ley de Urbanismo é o aporte 

deste livro. Para Harth-Terré, o Reglamento de Urbanizaciones, de 1922, constituía-se 

num primeiro passo para obtê-la. Porém, ele acreditava que a Ley devia estar 

vinculada ao Governo Central, ao contrário do Reglamento que estava vinculado à 

esfera municipal. Tendo uma escala maior, a Ley estaria encarregada de aspectos 

mais amplos da capital, como o crescimento organizado, o controle das áreas 

agrícolas e a melhor administração municipal. Finalizava seu texto, insistindo mais 

uma vez, na elaboração do Código de Edificación para a capital. Os tópicos que este 

devia conter não apresentavam muitas diferenças daqueles abordados por ele no livro 

Estética Urbana. 

Paralelamente a este processo de emergência do urbanismo como disciplina 

no meio profissional peruano que, como vimos, estava vinculado diretamente à 

expansão da capital e à situação de carência (em números e qualidade) da moradia, a 

arquitetura peruana foi também influenciada pelo processo de busca de uma 

“identidade nacional”, provocado pelas mudanças sociopolíticas por que passava o 

país no início do século. Embora esse processo fosse comum à grande maioria dos 

países Latino-Americanos (AMARAL, 1994, p. 11), no Peru ele teve algumas 

características particulares que resultaram, por um lado, em propostas projetuais que 

se aproximavam mais das experiências internacionais, e por outro, da revalorização 

do passado histórico. Essas propostas tinham como objetivo criar uma arquitetura 

peruana “autêntica” que espelhasse o espírito da época. 

Nesse contexto, surgiram três “estilos” principais: o neocolonial, o 

neoindigenista e o neoperuano (BELAUNDE MARTÍNEZ, 1994, p. 80). O primeiro 

destes estava vinculado a ideias conservadoras que propunham a substituição da 

linguagem eclética por outra, que valorizasse a “arte de la cultura colonial de los 

sectores tradicionales” (BELAUNDE MARTÍNEZ, 1994, p. 80), mais especificamente, 

a partir da utilização de alguns elementos típicos como os balcones, a portada como 

marcação do ingresso principal, os arremates nas fachadas e o pátio central como 
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espaço organizador dos cômodos internos. Exemplos representativos dessa 

arquitetura são o Palacio Arzobispal de Lima (1917), do arquiteto Ricardo de Jaxa 

Malachowski, e a casa Graña (1931), do arquiteto Rafael Marquina. 

 

FIGURA 8 – Palacio Arzobispal de Lima, Arqt. Ricardo de Jaxa Malachowski, 1917 

 
Fonte: ARAMBURU MENCHACA (1964). 

 

O segundo “estilo” fundamentava-se na valorização do indígena e da história 

pré-hispânica. No entanto, este era ainda bem mais cenográfico e se constituía pela 

composição das fachadas a partir da reciclagem de iconografias das culturas 

peruanas pré-colombianas, como no caso do Museu Nacional de Cultura Peruana 

(1924), do arquiteto Ricardo de Jaxa Malachowski, e o Museu de Antropologia (1935), 

do arquiteto Héctor Velarde. 
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FIGURA 9 – Casa Graña, Arqt. Rafael Marquina (1931) 

 
Fonte: JIMÉNEZ; SANTIVÁÑEZ (2005). 

 
FIGURA 10 – Museu Nacional de Cultura Peruana, Arqt. Ricardo de Jaxa Malachowski (1924) 

 
Fonte: VISTAS Y ASPECTOS (1929). 
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FIGURA 11 – Museu de Antropologia, Arqt. Héctor Velarde (1935) 

 
Fonte: GUTIÉRREZ (2002). 

 
FIGURA 12 – Escola de Belas Artes, Arqt. Manuel Piqueras Cotolí (1920-1924) 

 
Fonte: VELARDE (1972). 
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Por fim, o terceiro “estilo” se constituía na mistura dos outros dois e 

representava a busca por uma “auténtica nacionalidad integral” (BELAUNDE 

MARTÍNEZ, 1994, p. 81). Esse “estilo” foi batizado de neoperuano pelo escultor e 

arquiteto espanhol, radicado em Lima, Manuel Piqueras Cotolí. Ele foi o grande 

difusor desse “estilo” ao nível internacional, em especial, a partir de seus projetos 

elaborados para a Escola de Belas Artes (1920-1924) e para o pavilhão peruano na 

Exposição Internacional de Sevilha (1929). Piqueras Cotolí acreditava que o 

neoperuano não implicava a simples cópia de formas e elementos do passado, senão 

a reinterpretação destes a partir da utilização dos novos materiais modernos 

(VELARDE, 1946, p. 169). Em outras palavras, com ele pretendia-se criar uma 

continuidade e releitura arquitetônica e não uma ruptura com o passado. 

O fato de existirem esses três “estilos” dominantes não implicava, 

necessariamente, que existiam, também, três grupos definidos de arquitetos 

identificados com cada um deles. Pelo contrário, pode-se observar que, a depender 

do projeto a ser elaborado, eles escolhiam aquele que seria mais “apropriado”. 

Também é possível afirmar que, de forma geral, aquele que ganhou mais destaque e 

preferência foi o neocolonial. Isto se deve a fatores relacionados com o status social. 

Segundo Amaral (1994, p. 13), essa arquitetura neocolonial identificava as classes 

altas. Além disso, o neocolonial estava vinculado aos novos sistemas de divulgação 

de projetos arquitetônicos internacionais a partir da aparição de revistas 

especializadas no meio profissional peruano como, por exemplo, a revista Ciudad y 

Campo (1924-1930), editada na capital peruana pela West Coast Leader Ltd. dos 

EUA83. 

De fato, a partir da análise de seu conteúdo, essa revista se constituiu no 

principal meio de divulgação do Mission Style californiano, que logo seria adaptado ao 

neocolonial peruano, em especial a partir da utilização de uma nova nomenclatura 

para denominar os espaços internos (porch, hall, living room, sun room, closet etc.) 

(AMARAL, 1994, p. 13). Vale ainda a pena destacar que a grande maioria dos 

profissionais que vinham projetando com o neocolonial eram arquitetos estrangeiros 

estabelecidos no país ou peruanos que se haviam formado no exterior. Isto constituiu 

                  
83 A revista Ciudad y Campo foi publicada mensalmente entre 1924 e 1930; ela abordava diversos 

temas referentes à construção, arquitetura, engenharia, desenvolvimento urbano etc. 
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um fator importante, na medida em que eles podem ter tido contato com o Mission 

Style antes mesmo de retornar ao Peru. Dentre os arquitetos peruanos que se 

enquadravam nessa categoria podemos destacar as figuras de Héctor Velarde e 

Rafael Marquina. 

Héctor Velarde Bergmann84 formou-se engenheiro-arquiteto na École des 

Travaux Publics du Bâtiment et de l’Industrie de Paris. Durante sua permanência em 

Buenos Aires (1921-1924), reencontrou-se com colegas da École que lhe 

possibilitaram, posteriormente, a publicação de alguns artigos na revista Centro de 

Arquitectos, Constructores de Obras y Afines (CACYA) (GUTIERREZ, 2002, p. 14), 

como La arquitectura en el Perú (1933) e La arquitectura en el Brasil (1934). Já 

radicado em Lima, publicou, em 1933, o livro Nociones y Elementos de Arquitectura, 

direcionado aos alunos de engenharia da Escuela Militar de Chorrillos, valendo-se, 

muito provavelmente, da bibliografia que ele mesmo havia usado durante sua 

formação na França. Para a elaboração do conteúdo desse livro utilizou obras como 

L’Architecture (J. Guadet), Bâtiment (Curso da École des Travaux Publics du Bâtiment 

et de l’Industrie), General Construction Treatise (C. Esselborn), A History of 

Architecture (Sir Banister Fletcher), entre outros. 

Para Velarde, a arquitetura era “una necesidad y un adorno indispensable para 

el ingeniero militar que tiene que construir como un técnico, hablar muchas veces 

como un profesor y ser siempre un hombre culto e ilustrado en cualquier parte” 

(VELARDE, 1933, p. 8), e lembrava ainda que foram justamente os engenheiros 

militares os primeiros construtores das muralhas e dos portões monumentais, enfim, 

os criadores da arquitetura militar. Voltando ao conteúdo do texto, Velarde o dividiu 

em três capítulos, no primeiro ele abordava aspectos como os muros, portas e 

janelas, coberturas e telhados, abóbadas etc.; o segundo era dedicado a estudos 

tipológicos, como habitação, hospitais, quartéis, escolas etc. e; finalmente, no último 

capítulo, ele elaborava uma sucinta história da arquitetura desde a época Assíria até a 

Moderna. Sobre esta última, Velarde defendia que “la verdadera arquitectura moderna 

nos sorprende hoy en día por la imposición de las formas constructivas en acero y, 

                  
84 Velarde nasceu em Lima, em 1898. Seu pai era diplomata e por esse motivo viajou por vários países. 

Em 1921, mudou-se para Buenos Aires onde permaneceu até 1924. Retornou ao Peru em 1928. Foi 
professor na Escuela Nacional de Bellas Artes, na Escuela Nacional de Ingenieros, na Universidad 
Católica del Perú e, na Escuela Militar de Chorrillos. Ver: GUTIERREZ, 2002, p. 15-16. 
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sobretodo, en concreto armado” (VELARDE, 1933, p. 111) e ilustrava o capítulo com 

desenhos de edifícios industriais alemães e de arranha-céus norte-americanos. Dois 

dos capítulos do livro, o primeiro e o terceiro, podem ser considerados como os 

embriões que darão origem a outros dois livros, La arquitectura en veinte lecciones e 

Historia de la arquitectura ambos publicados durante os anos seguintes.  

Os projetos arquitetônicos que Velarde realizou entre os anos que vão da sua 

chegada a Lima, em 1928, a finais da década de 1940, são, na sua grande maioria, 

projetos residências e vão possuir, como colocado acima, características neocoloniais. 

Algumas das obras desse período são as residências Ramos Cabieses (1925), 

Alejandro de la Puente (1929) e Julio Haaker (1930), o Grupo de casas em Miraflores, 

a Residência Luis Aubry (1930-1935), o Club de Regatas Lima (1935-1936), o Museu 

de Antropologia (1935-1940) etc. 

 

FIGURA 13 – Grupo de casas no bairro de Miraflores, Lima, Héctor Velarde (1930-1935) 

 
Fonte: GUTIÉRREZ (2002). 

 

Rafael Marquina y Bueno nasceu em Lima, em 1884, porém realizou seus 

estudos de arquitetura nos EUA85. Retornou ao Peru no mesmo ano de conclusão da 

sua formação, em 1909. Durante o Oncenio de Leguía, Marquina realizou os projetos 

                  
85 Com ajuda do seu irmão mais velho, o engenheiro Luis Guillermo Marquina, Rafael estudou na 

Universidade de Cornell, em Nova Iorque, graduando-se em 1909. Trabalhou no Ministério de 
Fomento, na Sección Técnica da Dirección de Obras Públicas (1909-1914); e foi diretor do 
Departamento de Obras Públicas da Sociedad de Beneficencia Pública de Lima (1914). Ver: 
JIMÉNEZ; SANTIVÁÑEZ, 2005, p. 19-20. 
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dos portales da Plaza San Martín (1926-1940) e o Hotel Bolivar (1924). Outras obras 

de grande envergadura foram o Colegio Guadalupe (1909-1911), a Estación de 

Desamparados (1912), o Hospital Arzobispo Loayza (1924), o Puericultorio Pérez 

Araníbar (1929) etc. 

 

FIGURA 14 – Portales da Plaza San Martín, Arqt. Rafael Marquina (1926-1940) 

 
Fonte: JIMÉNEZ; SANTIVÁÑEZ (2005). 

  

A massificação do neocolonial atingiu seu ponto máximo, aproximadamente no 

final da década de 1930, quando passou a ser utilizado em projetos de grande porte 

como, por exemplo, em edifícios públicos e em conjuntos de habitação popular 

(BELAUNDE MARTÍNEZ, 1994, p. 85). Talvez esta tenha sido uma das razões pela 

qual Belaunde Terry decidiu criar a revista El Arquitecto Peruano (EAP). De fato, entre 

a publicação do último número da revista Ciudad y Campo e o primeiro número de 

EAP, haviam-se passado sete anos e, portanto, muitas das experiências realizadas 

durante esse período não encontraram um meio adequado para sua divulgação86. 

Esta foi a função assumida por EAP durante seus primeiros anos. 

                  
86 Evidentemente, existia interesse dos próprios arquitetos por terem divulgados seus projetos, isto 

poderia dar-lhes projeção nacional e prováveis trabalhos futuros. O mesmo acontecia com a indústria 
da construção, esta tinha todo o interesse em tornar os produtos e serviços conhecidos no meio 
profissional. 
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3 EL ARQUITECTO PERUANO E A DIVULGAÇÃO DO IDEÁRIO MODERNO, 

1937-1977. 

 

Ese fue, en efecto, nuestro propósito: reflejar la realidad y realizar a la 
profesión en su marcha hacia el futuro. (BELAUNDE TERRY, 1995a, p. 132) 

 

A conflitiva situação política do Peru vinha se arrastando desde a queda do 

governo de Augusto B. Leguía, no início da década de 1930. Desta vez, o APRA e o 

Partido Comunista haviam sido proibidos de participarem das eleições presidenciais 

convocadas pelo presidente, General Oscar R. Benavides87, em 1936, no mesmo ano 

em que Fernando Belaunde Terry chegava em Lima vindo dos EUA. O vencedor das 

eleições foi Luis Antonio Eguiguren, que havia recebido o apoio dos apristas; 

Benavides não aprovou os resultados e instalou logo um governo militar. Estes 

conflitos políticos se estenderam até 1939, quando foram convocadas novas eleições 

para a presidência. 

 

FIGURA 15 – Construção do Hotel Bolívar na Avenida La Colmena 

 
Fonte: LA LIMA QUE VEO VENIR (1924). 

                  
87 Oscar R. Benavides assumiu a presidência da República em duas ocasiões, de 1914 a 1915 e de 

1933 a 1939. 
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Lima continuava seu processo de crescimento. O governo de Benavides havia 

conseguido uma relativa estabilidade por causa dos lucros produzidos pela 

exportação de minerais e pelo aumento de tarifas e impostos fiscais permitindo a 

retomada de obras públicas que haviam sido paralisadas na gestão presidencial 

anterior. De fato, essa conjuntura pode ser observada nas matérias que eram 

publicadas, durante esses anos, nos principais jornais da capital peruana. Por 

exemplo, no jornal El Comercio apareciam notícias sobre a construção de 

infraestrutura urbana, como o Mercado de Magdalena (1936)88, a abertura, 

alargamento, pavimentação e iluminação de novas vias, como as Avenidas Wilson 

(1936)89, Arenales (1936)90, General Salaverry (1936)91, e Costanera (1936)92; ou a 

consolidação de vias existentes, como a Avenida La Colmena (1930); ou ainda 

propagandas de novos empreendimentos imobiliários nos bairros de Jesús María 

(1936)93, San Felipe (1937)94, Hda. Santa Cruz (1937)95 etc. 

É justamente nesse contexto de intensa atividade da indústria construtora que 

Belaunde Terry decide, ainda que de forma “doméstica” (PUNTOS DE VISTA, 1969, 

p. 10), envolver-se no ramo editorial fundando a revista El Arquitecto Peruano (EAP), 

cujo primeiro número foi lançado em agosto de 1937 (posteriormente, ele lançou uma 

versão “operária”)96. Apesar de que naquele momento existiam algumas revistas 

                  
88 El Comercio, 24 jul. 1936, p. 3 e 25 jul. 1936, p. 7. 
89 idem, 25 jul. 1936, p. 6. 
90 idem, 16 nov. 1936, p. 5. 
91 idem, 06 out. 1936, p. 7 e 27 out. 1936, p. 1. 
92 idem, 21 ago. 1936, p. 6. 
93 idem, 19 set. 1936, p. 3. 
94 idem, 02 ago. 1937, p. 9. 
95 idem, 21 ago. 1937, p. 6. 
96 No total foram publicados 246 números. Desde o primeiro número até os números de 1950 estes 

apareceram mensalmente. De 1951 até 1966 os números apareceram de forma irregular entre 4 e 8 
números por ano. Nos anos 1967 e 1968 somente apareceu um número em cada ano. Em 1969 e 
1977 somente apareceram dois números em cada ano (de 1970 até 1976 não apareceu nenhum 
número). Em agosto de 1939, apareceu uma nota onde se informava da publicação do primeiro 
número da versão “operária” da revista. Esta, diferentemente da versão de “luxo”, tinha como 
finalidade dar “un servicio eficaz a nuestros trabajadores” complementando “las informaciones usuales 
de El Arquitecto Peruano con ciertos artículos de divulgación de los principios elementales de la 
arquitectura, que nuestro obrero no debe ni quiere ignorar, y con justicieras informaciones que den 
crédito a su participación en nuestros principales edificios”; o segundo número teria sido publicado em 
outubro de 1939. Ver: BELAUNDE TERRY, 1939b e, 1939c. Já Mongrut Muñoz afirma que essa 
versão preparada de forma mais “rústica” apareceu a partir da edição de agosto de 1942. Ver: 
MONGRUT MUÑOZ, 2006, p. 5. 
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como o Boletín de Minas Industrias y Construcciones (1900-1960)97 e Informaciones y 

Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú (1903-1963), estas se restringiam ao 

campo acadêmico e abordavam artigos bem mais técnicos do que específicos à 

arquitetura. A última revista especializada, Ciudad y Campo (1924-1930), havia sido 

extinta sete anos antes de EAP e permaneceu em circulação por seis anos. Belaunde 

Terry lembra que ele não teve que preocupar-se com o investimento econômico que 

uma publicação mensal demandava (CHIRINOS SOTO, 1987, p. 26)98, porém, o 

limitado meio local fez que ele não pudesse contar com uma equipe adequada. Num 

primeiro momento, ele teve somente um empregado, Hernán Vásquez, e depois, 

contou com a colaboração de Alfredo Linder e Miguel Rodrigo (BELAUNDE TERRY, 

1995a, p. 128). As próprias empresas vinculadas à construção civil custearam a 

publicação da revista99: 

 

Como temprana recompensa por nuestro entusiasmo hemos recibido el 
apoyo generoso y cordial de importantes firmas productoras e importadoras 
de materiales e instalaciones para edificios, las cuales nos han permitido dar 
a esta revista un carácter de permanencia al facilitarle diversas rentas fijas 
que cubran el costo de su publicación mensual. Tenemos pues la satisfacción 
de presentar una publicación con vida propia, que cuenta además, para su 
constante mejoramiento, con la amplitud del campo profesional, comercial e 
industrial de nuestro ramo. (BELAUNDE TERRY, 1937a) 

 

EAP, segundo o próprio Belaunde Terry, não tinha o propósito de criar um 

espaço de controvérsia; pelo contrário, ele buscava uma forma de nexo entre 

                  
97 A revista teve três nomes: “Boletín de Minas, Industrias y Construcciones” (1935-1941), “Boletín de la 

Escuela Nacional de Ingenieros” (1941-1955) e “Boletín de la Universidad Nacional de Ingeniería” 
(1935-1960). 

98 Ainda sobre este aspecto (e como anedota), o arquiteto Miguel Cruchaga Belaunde lembra que, por 
volta dos doze anos de idade, recebeu o convite de Fernando Belaunde para ser o distribuidor da 
revista. Aceitando o desafio, ele usava somente sua bicicleta e ia de banca em banca deixando em 
cada uma delas cinco números novos e cobrando o dinheiro dos cinco anteriores. Ver: Entrevista ao 
arquiteto Miguel Cruchaga Belaunde em 27 out. 2009. Ainda em uma nota sobre uma de suas 
viagens, Belaunde Terry menciona Percy Busaglo como autorizado a resolver assuntos relacionados à 
revista e Alfonso Mendizábal como prestador de serviços. Ver: VIAJE DEL DIRECTOR, 1939. 

99 Essas empresas ganhavam um espaço publicitário nas páginas da revista ampliando assim segundo 
Belaunde Terry, seu “horizonte” de divulgação limitado, até então, pela falta de um meio adequado de 
comunicação. Dessa forma, as propagandas tinham a finalidade de criar um contato direto entre as 
empresas e os compradores. No entanto, Antonio Zapata afirma que, a partir da entrevista realizada 
com Fernando Belaunde em 25 jun. 1993, a revista nunca lhe deixou lucros e sim moderadas perdas 
econômicas. Ver: ZAPATA, 1995, p. 18. 
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arquitetos e construtores (BELAUNDE TERRY, 1995a, p. 124)100, nascendo do “deseo 

de contribuir con el progreso del país, dentro de la lógica y del arte” (BELAUNDE 

TERRY, 1937a). A tiragem da revista era “expresiva” (ZAPATA, 1995, p. 19)101 e foi 

direcionada, segundo Belaunde Terry, ao público em geral, aos comerciantes, aos 

industriais e aos profissionais interessados na indústria construtora. Ele ainda 

acreditava que esses profissionais estavam encarregados dessa “gran era de 

construcciones” e que a revista iria ajudar a preencher o vazio existente causado pela 

falta de uma regulamentação adequada da profissão (dos arquitetos) e a criar um 

meio de comunicação triangular entre profissionais, industriais e clientes (BELAUNDE 

TERRY, 1937c). EAP102 tornou-se, em pouco tempo, um importante meio de 

divulgação de temas vinculados à construção e à arquitetura, com um viés mais 

informativo do que crítico; de forma geral, isso será uma constante até o final da 

década de 1930, com exceção de algumas matérias sobre o reconhecimento da 

profissão que, até então, não se encontrava organizada nem institucionalizada, como 

veremos adiante. Num primeiro momento, EAP103 vai se constituir, portanto, num meio 

de divulgação da indústria de construção; isto é, enquanto Lima consolidava seu 

processo de urbanização, a revista publicava artigos sobre novas residências (muitas 

delas localizadas nos novos bairros), e sobre a utilização de novos materiais. A partir 

do segundo número apareceu, inclusive, uma seção intitulada “Noticias de la Industria 

Constructora”, na qual se abordavam aspectos como o aumento das construções em 

Lima (sejam residências ou mesmo edifícios públicos), o valor das áreas livres e os 

respectivos benefícios econômicos que se poderiam conseguir investindo na área da 

construção. 

                  
100 De fato, a revista deu espaço para a publicação de artigos de profissionais peruanos que não 

possuíam, até então, uma revista especializada desse gênero. Isso é possível de perceber se 
analisarmos as publicações de Harth-Terré e Velarde, por exemplo. Ambos, até 1937, publicavam 
artigos em jornais locais ou em revistas especializadas de outros países, como Nuestra Arquitectura, 
Revista de Arquitectura etc. Após a criação de EAP, os artigos deles são menos frequentes nessas 
revistas. 

101 O primeiro número se esgotou rapidamente, isso fez com que Belaunde aumentasse a tiragem. 
102 O jornal El Comercio noticiou o segundo número da revista onde era apresentada como “revista 

mensual de construcción y decoración interior [...] la presentación de este [o segundo número] es muy 
cuidada con un atractivo material de lectura y una copiosa información gráfica que revela al mismo 
tempo una acertada selección y un fino sentido del arte tipográfico”. Ver: El Comercio, 12 set. 1937, p. 
4. 

103 Em pouco mais de dois anos da revista (1937-1939) havia sido possível sua publicação mensal e o 
aumento progressivo da tiragem. Isso acarretava elevação dos custos de impressão, porém, graças 
ao apoio dos anunciantes da revista, havia sido possível essa “expansão”. Ver: DOS AÑOS DE 
LABORES, 1939. 
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Havia também uma seção chamada “Página de la Escuela”104, que apareceu 

desde o primeiro número e que tinha como finalidade divulgar os trabalhos e projetos 

arquitetônicos desenvolvidos pelos alunos e docentes da Escuela de Ingenieros, bem 

como de noticiar a visita de delegações e de profissionais estrangeiros. Nesse sentido, 

foi importante a aparição de artigos que tinham um viés pedagógico, pois além de 

servirem para os próprios estudantes de arquitetura e engenharia, eram escritos de 

forma tal a serem entendidos pelo público em geral. Belaunde Terry contou com a 

colaboração de profissionais peruanos que já possuíam prestígio reconhecido no meio 

profissional peruano, como Julio Haaker Fort, além dos já mencionados Emilio Harth-

Terré e Héctor Velarde.105 

Outra seção importante para a divulgação das experiências realizadas no 

estrangeiro foi a “Revista de revistas”, composta por pequenas notas sobre artigos 

publicados em revistas especializadas, particularmente norte-americanas e 

europeias106, que tinham como finalidade criar paralelos com o que acontecia no meio 

local. Os artigos sobre a produção arquitetônica no estrangeiro ganhavam destaque 

quando, por exemplo, os projetos apresentados poderiam servir de “modelos” para os 

realizados na capital peruana. A visita de profissionais estrangeiros e os artigos em 

EAP sobre eles também serviram para que a revista oferecesse um maior espaço 

àquilo que vinha sendo desenvolvido em outros países107. O próprio Belaunde Terry 

se encarregou de enviar cartas às principais revistas especializadas solicitando, com 

sucesso, a autorização de reprodução das matérias nelas publicadas (FUENTES DE 

INFORMACIÓN, 1943)108. No caso das revistas latino-americanas, as contínuas 

viagens que ele fez por esses países foram importantes para a aproximação entre os 

profissionais locais e os peruanos. Assim, Belaunde Terry obteve, também, a 

                  
104 Esta seção esteve a cargo de Carlos Silva Esteban e apareceu de forma regular até inícios da 

década de 1940. Depois, seu conteúdo apareceu em outras seções, como “Nuevos arquitectos” etc. 
105 Haaker Fort publicou no primeiro número da revista o artigo “¿Qué cosa es la “Escala”?, Harth-Terré 

publicou no segundo número o artigo “¿Qué cosa es “Funcionalismo”? etc. 
106 Como por exemplo, The Architectural Forum, L’Architecture d’Aujourd' hui, Architectural Review, The 

Architectural Digest, Moderne Bauformen, California Arts and Architecture, entre outras. 
107 Também foi importante a colaboração do irmão mais velho de Fernando Belaunde, Rafael Belaunde 

Terry, na época, professor das universidades Católica de Lima e Miami. Ele escreveu artigos sobre 
suas próprias impressões de viagens realizadas a várias cidades, sempre com um foco cultural e 
arqueológico. Rafael Belaunde faleceu em 1938. Outro irmão de Fernando Belaunde, Francisco 
Belaunde Terry, também colaborou na revista escrevendo um artigo sobre a cidade de Miami em 
novembro de 1950. 

108 A circulação de ideias entre as revistas especializadas foi estudada no artigo “Olhares cruzados: 
visões do urbanismo moderno na América do Sul, 1930-1960”. Ver: GOMES; HUAPAYA ESPINOZA, 
2009, p. 13-39. 



67 
autorização de revistas como Revista de Arquitectura, Revista CACYA e Nuestra 

Arquitectura (todas elas, da Argentina), Proa (Colômbia), Arquitectura y Decoración 

(México), Revista de Arquitectura (Brasil) etc., para publicar em EAP artigos 

completos, sendo que estas revistas tinham também autorização de publicar artigos 

aparecidos em EAP109. Belaunde Terry recebia contínuos convites de troca de revistas 

e de divulgação de EAP no estrangeiro. Também, ele recebia artigos nacionais e 

internacionais, os quais, após serem avaliados por ele, poderiam ser publicados ou 

não110. 

Para Belaunde Terry foi, desde o primeiro número da revista, essencial a 

presença de artigos, notas, fotografias etc. que tinham como finalidade a valorização 

da cultura e da história peruanas. Segundo Ludeña (2004a, p. 104), Belaunde Terry 

localizava-se sempre em um tensionado ponto entre os “gritos de la modernidad 

corbusiana y su particular fascinación historicista”. Isto, de fato, torna-se mais evidente 

a partir do final da década de 1940, quando nas páginas da revista conviviam artigos 

sobre a produção arquitetônica “modernista” e matérias sobre vestígios arqueológicos, 

estes últimos publicados com a colaboração de personalidades de grande prestígio 

nessa área, como Julio C. Tello e Luis E. Varcárcel (LUDEÑA URQUIZO, 2004a, p. 

104). 

 

FIGURA 16 – Comemoração do primeiro ano da revista El Arquitecto Peruano, Fernando Belaunde 
aparece no centro da fotografia 

 

Fonte: 27 AÑOS CELEBRA (1964). 

                  
109 Nesse sentido, a publicação de artigos de profissionais estrangeiros foi relevante na medida em que 

se tornavam conhecidos, no meio peruano, arquitetos e engenheiros que tinham papel de destaque 
em seus respectivos países. 

110 Entrevista ao arquiteto Miguel Cruchaga em 27 out. 2009. 
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Essa fascinação historicista de Belaunde Terry vai estar presente, inclusive, no 

design das capas da revista, do primeiro número até a edição de janeiro/fevereiro de 

1953. Entre os números de março/abril de 1953 até julho/agosto/setembro de 1957 

elas vão assumir uma característica pop-art (ZAPATA, 1995, p. 19)111. Da edição de 

outubro/novembro de 1957 até o seu último número referente a março/junho de 1977, 

as capas vão se tornar mais “sérias” com um design, no geral, baseado em fotografias 

que tinham como finalidade destacar algum projeto arquitetônico presente no 

conteúdo da revista112. Esse “visual” da capa vai guardar relação com as 

transformações que ia sofrendo o conteúdo da revista e, em especial, com o maior 

número de artigos sobre o que vinha sendo desenvolvido no exterior: “a nova 

arquitetura”, os cada vez mais presentes artigos sobre urbanismo e, também, os 

temas sociais como os da moradia popular etc. 

Assim, é possível identificar, de forma geral e a partir do conteúdo abordado 

pela revista, quatro fases (de 1937 até 1939, de 1939 até 1944, de 1944 até 1963; e 

de 1963 até 1977)113 que estão relacionadas a mudanças na trajetória profissional de 

Belaunde Terry provocadas por suas inquietudes e preocupações em diversos temas 

que guardavam relação com a problemática que Lima apresentava, à época, e, 

evidentemente, por interesses particulares. Isto implicou a eventual mudança editorial 

da revista, a aparição e desaparecimento de seções e a abordagem de novos temas. 

No entanto, isto não acarretou na perda de fontes de financiamento, pelo contrário, 

muitas delas foram mantidas no decorrer de todo o período de publicação da revista. 

Na primeira fase, que vai do primeiro número até o final da década de 1930, os 

temas centrais foram basicamente dois: a organização da profissão e o ensino da 

arquitetura, sendo que este último continuou presente até a década de 1950. Ambos 

os temas tinham como finalidade organizar a profissão no país e tiveram seus frutos, 

inicialmente, com a criação da Sociedad de Arquitectos del Perú (1937) e, 

posteriormente, com a organização do Departamento de Arquitectura (1943) e a 

criação da Facultad de Arquitectura (1955). 

                  
111 Essa tipologia de capa apareceu esparsa e em número reduzido até o último número da revista. 
112 A mudança do design das capas desse último bloco pode ser entendida pelo fato de que após seu 

envolvimento político, Belaunde Terry teve menos tempo para dedicar-se aos trabalhos editoriais da 
revista. A partir de 1963, quem assumiu a direção da revista foi seu sobrinho, o arquiteto Miguel 
Cruchaga Belaunde, que preocupou-se por dar à revista uma “nova” cara, como veremos adiante. 

113 Nossa periodização da revista aproxima-se daquela proposta por Antonio Zapata (1995). No entanto, 
em alguns casos, foram definidores fatos diversos. 
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FIGURA 17 – Capas de dois números da revista El Arquitecto Peruano, a. 1, n. 1, ago. 1937 e a. 2, n. 9, 
abr. 1938. Em ambas pode ser notada a preocupação pelos aspectos tradicionais da cultura peruana 

  

 

FIGURA 18 – Capas da revista El Arquitecto Peruano, a. 18, n. 198-199, ene./feb. 1954 e n. 340, mayo 
1966. A primeira capa rompe com o design tradicional que vinha sendo publicada, já a segunda 
apresenta uma composição mais séria e, no geral, dava-se destaque a projetos arquitetônicos 
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Na segunda fase114, compreendida entre o final da década de 1930 até, 

aproximadamente, meados de 1944, quer dizer, quase coincidindo com os anos em 

que se desenvolveu a Segunda Guerra Mundial, começaram a aparecer os primeiros 

artigos sobre urbanismo115, focados especialmente em temas como o plano regulador 

para Lima, a situação do seu sistema viário, o problema da moradia116 etc. Talvez o 

artigo mais significativo e que abre essa fase, seja o artigo “Urbanismo Nacional”, de 

Carlos Montero Bernales117, pelo fato de abordar de forma global vários temas que 

estavam na pauta há vários atrás na capital peruana. O artigo de Montero Bernales 

era uma versão resumida da sua palestra realizada no Rotary Club de Lima118; ele 

iniciava seu texto apontando a importância da malha rodoviária existente no território 

peruano119 como meio de levar a todas as cidades peruanas os “principios de la 

organización técnica del progreso urbano, o sea, el urbanismo” (MONTERO 

BERNALES, 1939). Para ele: 

 

                  
114 Nesta etapa, à diferença da primeira, Belaunde Terry afirmava que a revista contava com centenas 

de leitores e encontrava-se disponível nas principais capitais do país. Ver: EL ARQUITECTO ENTRA 
EN SU CUARTO AÑO, 1940. 

115 No período que vai de 1937 a 1939 já haviam sido publicados alguns artigos pontuais sobre 
urbanismo como: “El símbolo del Urbanismo”, de Carlos M. Della Paolera, aparecido em novembro de 
1937 e que tratava sobre sua proposta para o Plan de Urbanización de Buenos Aires; “Decálogo 
urbano”, do arquiteto Emilio Harth-Terré, no número de março de 1938 (este artigo já tinha sido 
publicado em outras revistas internacionais anos antes, como por exemplo, na revista Boletín del 
Instituto de Urbanismo de Valparaiso (n. 12, jun. de 1937); no livro de Harth-Terré, Por el fuero de una 
buena ciudad (1946), ele coloca como a data da primeira publicação desse artigo em agosto de 1935). 
Outro artigo, “Urbanismo francés”, foi comentado pelo próprio Belaunde; este havia sido publicado na 
revista Architectural Forum; onde Belaunde Terry fez um elogio ao projeto urbano elaborado pelos 
arquitetos Leroux e Giroux para a cidade de Villeurbanne (perto de Lyon), destacando-se as propostas 
para moradias que tinham como finalidade os benefícios de saúde para seus habitantes (estes temas 
serviam para conscientizar os profissionais peruanos sobre esses assuntos). 

116 Este tema será desenvolvido com mais detalhe no capítulo 8. 
117 Montero Bernales formou-se em engenharia. Em 1933 juntou-se a Alejandro Graña Garland e Carlos 

Graña Elizalde fundando a empresa de construção “GRAMOVEL”, que depois mudou de nome para 
“Graña y Montero”; a empresa contou, na sua primeira etapa, com a colaboração de Héctor Velarde 
como projetista. Montero Bernales foi um importante colaborador da revista EAP e publicou artigos 
sobre temas como o espaço livre, o Plan Regulador para Lima e o Plan Vial nacional. É provável que 
seus estudos tenham influenciado Belaunde Terry, anos depois, quando da sua proposta para a 
Carretera Marginal de la Selva. Esta tinha como objetivo ganhar áreas agrícolas e unir os vários povos 
e cidades dessa zona peruana com a costa através de uma rede viária. Ver: BELAUNDE TERRY, 
1957b; e BELAUNDE TERRY, 1963a. 

118 Sem dúvidas, o Rotary Club de Lima teve papel importante como centro de difusão e discussão 
dessas ideias. Vários foram os profissionais que ministraram conferências aí, dentre eles, Alberto 
Alexander e o próprio Fernando Belaunde Terry. 

119 Durante a gestão do presidente Oscar R. Benavides (1933-39) foram construídas duas importantes 
rodovias. Uma, a “Carretera Panamericana” ia de norte a sul do território peruano, pela costa; a outra, 
a “Carretera Central”, conectava Lima às cidades do interior do país. 
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Es concepto fundamental de Urbanismo, que las ciudades como los procesos 
biológicos, forman un todo con el medio en el cual se desarrolla, por eso, es 
ciencia de adaptación que exige el estudio preliminar de las razones de 
existencia de los centros poblados, de su historia y de sus costumbres, para 
después coordinar la solución de los problemas urbanos, relacionando entre 
sí los elementos que forman una ciudad en sus capítulos de higiene, vialidad, 
circulación, ornato y previsión social. (MONTERO BERNALES, 1939) 

 

Para Montero Bernales existiam três formas de prever a “ciudad del futuro”: 

estudar o cadastro, os dados dos censos e os planos de evolução das cidades120. A 

partir do entendimento destes aspectos seria possível, segundo ele, propor 

orientações para o traçado urbano e para intervenções que fossem necessárias 

realizar na cidade (MONTERO BERNALES, 1939). Mas não só isso, ele insistia na 

elaboração do Plano Regulador e seu respectivo Reglamento Interno de las Ciudades 

que consistia na organização funcional da cidade, estabelecendo aspectos como 

gabaritos, características e condições que deveriam ter as diferentes zonas urbanas 

(residenciais, industriais ou comerciais) etc. Por fim, Montero Bernales acreditava que 

o “urbanismo nacional” devia nascer de um plano econômico territorial onde o 

interesse coletivo deveria primar sobre o interesse privado e que se devia ter em conta 

a arquitetura tradicional local, o ambiente urbano de cada cidade (este devia ser 

conservado o máximo que puder) afirmando que “para la eficaz realización de estos 

planes, para la acertada evolución técnica-económica en el desarrollo de las ciudades, 

precisa sobre todo el imperio de la técnica, en el más alto sentido de la palabra” 

(MONTERO BERNALES, 1939). 

Outro profissional, o arquiteto Emilio Harth-Terré, já havia opinado sobre esse 

tema meses antes em outro meio impresso. Para ele, o enlace viário de dois mil 

quilômetros que unia o país significava um avanço de vinte anos, porém, a ideia de 

progresso nacional levava à necessidade de se pensar em programas racionais para 

que as cidades não cresçam como “una desordenada aglomeración de viviendas” 

(HARTH-TERRÉ, 1946, p. 24)121. Harth-Terré também havia recorrido ao urbanismo 

                  
120 Com essa frase, podemos compreender que os profissionais peruanos conheciam as teorias 

urbanísticas então em voga. No caso específico de Montero Bernales, é clara a influência das 
propostas de Patrick Geddes presentes no seu livro Cities in Evolution. Ele menciona também os 
estudos realizados por Marcel Poëte para as cidades da antiguidade e aponta que este método seria 
indispensável para a execução dos planos, alcançando bons resultados. 

121 Esse livro de Harth-Terré era uma coletânea de artigos publicados por ele em diversos meios de 
comunicação. O artigo em questão foi publicado em julho de 1939. 
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como uma “actividad organizadora de suma importancia como cualquier otra técnica 

en el progreso de la atividad humana” (HARTH-TERRÉ, 1946, p. 24). 

Nesse sentido, o urbanismo não podia ser visto somente como uma arte de 

formar cidades, mas também como uma ciência que intervinha de forma direta nos 

aspectos econômicos da cidade. Além disso, para Harth-Terré, o urbanismo, sendo 

técnica da cidade moderna, “contemplaba económicamente el desarrollo de la ciudad 

bajo dos aspectos: el que significa economía de esfuerzo humano en provecho de un 

mejor estado social y el económico en el sentido preventivo, para defender el capital 

humano” (HARTH-TERRÉ, 1946, p. 24). Para ele, o primeiro dos aspectos estava 

relacionado com planos e projetos que deveriam ter como base as estatísticas atuais, 

que orientavam o desenvolvimento imediato e as diretrizes para o futuro da cidade122; 

já o segundo aspecto era ainda mais importante do que o primeiro e se centrava na 

elaboração de um “Código Urbano”123 que teria “un profundo sentido económico de 

prevención” na medida em que “salvavam” os cofres dos Municípios e do Estado. 

O terremoto acontecido em Lima, em 24 de maio de 1940, provocou sérios 

prejuízos em algumas áreas da cidade (em especial, Chorrillos e El Callao) e o 

consequente surgimento de várias barriadas em El Callao e Lima (a exemplo da 

barriada de Leticia). Isto agravava ainda mais a situação da moradia popular e 

convertia-se em um desafio à salubridade pública; o desastre natural se havia 

antecipado em um mês aos trabalhos para o Censo General de la República aprovado 

pela lei Nº 8695 de 1938 e realizado em 09 de junho de 1940 (BROMLEY; 

BARBAGELATA, 1945, p. 111)124. Os resultados do censo (em especial, os dados 

sobre densidade, valor de aluguel e estado da moradia) (PARA EL BIEN, 1944) e 

seus respectivos estudos serviram para que “el grupo de urbanistas reunidos en la 

revista de Belaunde abriera los ojos y la revista tomara un nuevo rumbo” (ZAPATA, 

1995, p. 45). EAP, na edição de junho do mesmo ano, publicou vários artigos que 

davam conta da fragilidade e precária situação das moradias populares, muitas delas 

                  
122 Harth-Terré afirmava que poderiam surgir fatores desconhecidos que influíssem de tal forma que 

alterassem o crescimento urbano, por isso, somente era possível estabelecer diretrizes gerais. 
123 Para Harth-Terré, o Código Urbano consistia em regulamentar, entre outras coisas, a edificação, o 

desenvolvimento de novas zonas urbanas, a formação de centros urbanos, a ampliação do perímetro 
urbano etc. 

124 O Censo foi encomendado ao Dr. Alberto Arca Parró, que formou parte do corpo docente no futuro 
Instituto de Urbanismo del Perú (IUP), criado 4 anos depois. Ver capítulo 5. 
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construídas com materiais simples (madeira, quincha125 e adobe) e defendia a 

autoridade do arquiteto como o profissional capacitado para a solução desses 

problemas126; além de defender a necessidade de adotar e renovar os métodos de 

construção através de uma regulamentação rigorosa de obras (ALCEDÁN, 1940)127, 

permitindo, assim, abordar, de outra perspectiva, o problema da moradia das classes 

média e operária: 

 

Desde el día de la catástrofe nuestros profesionales han cumplido el 
elemental deber de inspeccionar centenares de casas destruidas o 
semidestruidas y han observado de cerca las precarias condiciones de 
nuestra vivienda popular. Pero, como hemos dicho, no es una tarea 
simplemente material la que corresponde a nuestra industria constructora 
porque no debe limitarse a reedificar sobre viejos cimientos, primitivamente 
trazados, un tipo de vivienda que la naturaleza nos ha enseñado a repudiar. 
Es una labor de enorme significado social la que corresponde hoy a nuestros 
profesionales porque a ellos toca concebir edificios que, lejos de ser 
obstáculo, sean estímulo para obtener gradualmente el alza indispensable del 
nivel de vida de nuestras clases populares. (BELAUNDE TERRY, 1940d) 

 

Além disso, defendia-se a obrigação social de o Estado assumir a construção 

de moradias populares em grande escala (EL SENTIDO, 1940). Em outras palavras, 

este devia assumir o papel de interventor e regulador, elaborando um programa 

habitacional adequado. Criticavam-se ainda as experiências habitacionais realizadas 

quando da construção dos Barrios Obreros128, apontando suas limitações projetuais, 

em especial, vinculadas à quantidade excessiva de moradores. Chamava-se a 

atenção de que sua solução não deveria passar somente por propostas 

arquitetônicas, mas pelo contrário, devia ser uma consequência “feliz” da “futura 

                  
125 A quincha é um sistema construtivo tradicional, que consiste em uma estrutura de cana ou bambu 

coberta por barro. 
126 Héctor Velarde, na época presidente da Sociedad de Arquitectos del Perú, havia enviado cartas, em 

28 de maio de 1940, oferecendo a “incondicional cooperación profesional” da instituição a Alberto 
Jochamowitz (Ministro de Estado no Despacho de Fomento) e a Eduardo Dibós Dammert (Prefeito da 
cidade de Lima). Ver: LA SOCIEDAD DE ARQUITECTOS, 1940. 

127 Junto a essa matéria, foi publicado o artigo “Lo que decíamos hace un año. Enseñanzas de Chillán y 
Concepción”, no qual se chamava a atenção à situação e fragilidade das construções em Lima frente 
a esse fenômeno natural. Nesse sentido, ele afirmava que era necessária a elaboração do código de 
obras, a regulamentação profissional e a criação de um órgão de inspeção encarregado de fazer 
cumprir as normas e dar sanções. 

128 O Estado, através do Ministério de Fomento y Obras Públicas, havia iniciado a construção de quatro 
“barrios obreiros” em Lima, entre 1936 e 1941 (La Victoria, Rímac-El Montón, Rímac-Av. Caquetá I, 
Rímac-Av. Caquetá II). Ver: LA VIVIENDA OBRERA, 1939 e HUAPAYA ESPINOZA, 2009, p. 210. Em 
29 de dezembro de 1936, através da Ley Nº 8487, foi criado o Servicio de Inspección de la Vivienda 
Obrera encarregado de inspecionar o estado das moradias da classe operária. 
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orientación moral” e do “bienestar material de nuestras clases populares”. Assim, 

também, o Estado deveria zelar para que a moradia popular construída pelo setor 

privado deixe de ser um simples negócio com fins lucrativos (LA VIVIENDA OBRERA, 

1939).  

A autoridade do arquiteto para resolver problemas na escala da cidade era uma 

ideia que passou, por essa época, a ser defendida nas páginas de EAP. Nesse 

sentido, o artigo de Georges Sebille, “¿Es un urbanista el arquitecto?”, publicado em 

março de 1941129 discutia essa questão. Sebille afirmava: 

 

Del urbanismo, o disposición a la vez racional y estética de las ciudades, se 
ha pasado al arreglo de los alrededores, después del campo, de las regiones. 
Y para resumir, el urbanismo ha llegado a ser el arte de instalar mejor a los 
hombres sobre la tierra, sea en aglomeraciones densas (ciudades), menos 
densas, (ciudades-jardines), (zonas de aldeas), en aglomeraciones 
industriales en aglomeraciones temporarias, (campamentos) y bajo muchas 
otras formas. (SEBILLE, 1941) 

 

Para Sebille, o trabalho do arquiteto e do urbanista eram diferentes. O 

urbanista, para ele, estava encarregado de assegurar a cada indivíduo seu conforto 

moral e intelectual, assim como os serviços básicos de eletricidade, água e tudo aquilo 

que melhore a sua condição higiênica. Sendo assim, o urbanista devia, além de 

pensar em questões estéticas, ser um “sociólogo, un economista, un jurista y un 

ingeniero informado de todas las técnicas modernas, al menos en lo que ellas tienen 

de esencial” (SEBILLE, 1941). O autor ainda acrescentava que o arquiteto, para poder 

estar capacitado para a elaboração de “planes y programas de urbanismo”, devia 

preparar-se por meio de estudos complementares que poderiam durar de dois a três 

anos. Finalmente, para ele “los arquitectos no son, por su cultura, urbanistas 

completos, pero están mejor preparados que nadie para llegar a serlo” (SEBILLE, 

1941). Este texto é relevante já que pode ser entendido como a gênese da 

preocupação de Belaunde Terry em criar esse centro de estudos especializado, após 

                  
129 Esse artigo foi tomado, na versão em espanhol, da revista CACYA e foi publicado originalmente na 

revista L'Architecture d'Aujourd'hui. Também, nessa linha, foi publicado, quase dois anos depois, uma 
seção do livro “Manual de Urbanismo”, de Karl Brünner, no qual ele afirmava que o “urbanista por 
principio debe ser esencialmente un hombre de síntesis y estimador de la obra colectiva; por esta 
razón cualquier urbanista de vocación aprecia el aporte de cuántos técnicos intervienen en las obras 
urbanas”. Ver: BRUNNER, 1943. 
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ter iniciado uma campanha para a criação de cátedras de urbanismo na Escuela de 

Ingenieros, na capital, e em outras cidades do país (PUNTOS DE VISTA, 1940). Anos 

depois, ele conseguiria criar o Instituto de Urbanismo del Perú, que examinaremos 

mais adiante. 

Por volta do início dos anos 1940, aparecem em EAP as primeiras 

colaborações do arquiteto Luis Ortiz de Zevallos130, que publicou vários artigos sobre 

temas relacionados ao urbanismo e ao planejamento urbano. Ele havia cursado uma 

especialização em urbanismo na Technische Hochschule em Berlim (1937-1939) e 

também no Institut d’Urbanisme de Paris (1939-1940). Ortiz de Zevallos recebeu o 

convite de Belaunde Terry para escrever um artigo crítico sobre o Plano Regulador 

para Lima, elaborado pelo Consejo Provincial da cidade. Nele, o autor insiste que, 

para a elaboração do Plano, tinham que ser realizados estudos técnicos com a 

colaboração de diferentes especialistas. Para Ortiz de Zevallos, o plano regulador 

deveria preservar o acervo histórico da cidade. Ele pressupunha: 

 

La cooperación de geógrafos, ingenieros expertos en la circulación nacional y 
regional, historiadores, médicos higienistas, ingenieros sanitarios, abogados, 
militares, periodistas que se hayan ocupado de la ciudad, artistas y, sobre 
todo, arquitectos. Todos ellos la estudiarían desde diversos puntos de vista, 
mostrándonos las múltiples facetas de la aglomeración urbana que 
escaparían a la mayoría de los técnicos, en otras especialidades. (ORTIZ DE 
ZEVALLOS, 1941a) 

 

Assim, ele apontava que o Plano elaborado pela Municipalidad de Lima não 

podia ser considerado como tal já que não havia sido realizado a partir de estudos 

prévios cuidadosos e com essa cooperação entre profissionais de diversas áreas 

defendida por ele. Ortiz de Zevallos centrou suas críticas em dois aspectos: o plano 

regulador não levava em consideração as diretrizes de um plano integral e revelava 

                  
130 Ortiz de Zevallos Paz Soldán nasceu em Lima, em 29 de outubro de 1910. Entre 1928 e 1933 

estudou na Escuela Nacional de Ingenieros na Sección de Ingenieros Constructores, e depois na 
Sección de Arquitectos Constructores. Foi membro fundador do Instituto de Urbanismo del Perú. Em 
1937 viajou à Europa para cursar uma especialização em urbanismo e retornou a Lima em 1941. 
Segundo Ludeña, Ortiz de Zevallos, que havia elaborado uma proposta para o Plan Regulador da 
cidade de Cuzco, era, praticamente, o único profissional peruano especializado em urbanismo até 
1944, ano em que chega a Lima procedente dos EUA o engenheiro peruano Luis Dórich Torres. Ver: 
LUDEÑA URQUIZO, 2004a, p. 105 e ORTIZ DE ZEVALLOS, 1941d. No início de 1942, Ortiz de 
Zevallos foi enviado aos EUA cumprindo uma missão do Ministério de Fomento para colaborar com 
técnicos desse país no projeto de uma Estação Experimental Agrícola na selva peruana. Ver: 
NOTICIARIO, 1942. 
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desconhecimento do que realmente implicava a elaboração de um plano. Isto resultou, 

segundo ele, em uma proposta deficiente e prejudicial à capital. Finalmente, ele 

chamava a atenção dos responsáveis pela administração da cidade sobre a 

importância desses dois aspectos para a elaboração de uma obra dessa envergadura 

(BENVENUTO RAFFO, 2010, p. 8). Na edição de EAP do mês seguinte, ele retomou 

sua crítica ao plano regulador, explicando que “los beneficios que se van a cosechar, 

si se cosechan, serán escasos, y, en cambio, los perjuicios que se van a sufrir, que sí 

se sufrirán, serán importantes” (ORTIZ DE ZEVALLOS, 1941b). Para sustentar suas 

afirmações, ele publicou também, no mesmo número da revista, um artigo 

comentando o plano urbano para a cidade de Caracas.131 

Em fevereiro de 1942, apareceu em EAP uma matéria escrita pelo urbanista 

mexicano Francisco Mujica Diez de Bonilla, intitulado “Una charla sobre urbanismo”. 

Mujica havia visitado a capital peruana em 1924 e, desta vez, encontrava-se em Lima 

como convidado do engenheiro Alberto Alexander, que, à época, era Teniente Alcalde 

e Inspector de Obras da Prefeitura de Lima e responsável pelo estudo do Plan 

Municipal de Avenidas (INGENIERO ALBERTO ALEXANDER, 1949) que havia 

causado grande polêmica e suscitado duras críticas. O fato das cidades do México e 

de Lima possuírem uma história cultural próxima, despertou o interesse de vários 

profissionais. De fato, este era um tema que vinha sendo tratado nos Congressos 

Pan-Americanos de Arquitetos; lembremos, além disso, que a cidade de Lima, no 

congresso de Montevidéu (1940), havia sido indicada para sediar o congresso de 

1943, o qual, por causa dos acontecimentos mundiais, só se concretizou em 1947. 

Mencionando fatos e personagens que teriam sido decisivos para a 

consolidação do urbanismo europeu (como Augusto, Trajano e Haussmann), Mujica 

acreditava que era possível propor um urbanismo latino-americano a partir do estudo 

das experiências dos nossos antepassados: 

 

                  
131 Ortiz de Zevallos realizou um resumo dos capítulos do plano. Estes eram: Decreto creando la 

Dirección de Urbanismo; Nota sobre la Dirección de Urbanismo del Distrito Federal; Trabajos 
efectivamente realizados por la Dirección de Urbanismo; Posición y Situación geográfica de Caracas; 
Su porvenir; Definición de la región de Urbanismo; Descripción y Dimensiones de las Avenidas, Calles 
y Carreteras; Resumen Final y Planos. Ainda como forma de contar com esse tipo de estudos 
“técnicos”, ele publicou dois artigos sobre Lima: “El Valle de Lima”, em julho de 1941; e “El sitio de 
Lima”, em setembro do mesmo ano. 
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En la América Latina y en todo el continente americano tenemos ejemplos 
excelentes de soluciones urbanísticas a partir del siglo pasado. Pero no 
olvidemos que anteriormente los aborígenes americanos trazaron magníficas 
ciudades, entre ellas la gran urbe religiosa del Imperio Tolteca: Teotihuacán, 
que posee una avenida que recorre la ciudad de Norte a Sur, en una distancia 
de más de un kilómetro, arteria que, aún hoy día, asombra a la mente más 
exigente y cultivada. (MUJICA DIEZ DE BONILLA, 1941) 

 

As ideias expostas por Mujica eram compartilhadas por Belaunde Terry, que 

sempre foi defensor da cultura peruana; além disso, lembremo-nos que ele havia 

conhecido o México durante o período em que se encontrava concluindo seus estudos 

universitários e que realizara seus primeiros trabalhos como arquiteto na capital 

mexicana132. Ao que parece, o motivo de Alexander convidar Mujica teria por 

finalidade legitimar seu Plan Municipal de Avenidas frente aos profissionais peruanos. 

Para Alexander, contar com o apoio de um urbanista reconhecido seria importante, 

ainda mais que as propostas de alargamento de vias significavam a perda do acervo 

arquitetônico nas avenidas Tacna e Abancay (esta última causou a perda total do 

templo de Santa Teresa e parcial da igreja de La Concepción), ações que foram logo 

criticadas em EAP. Sobre esse tema, Mujica afirmava que: 

 

En la apertura de nuevas arterias, cuando las manzanas son de dimensiones 
reducidas no pueden éstas perforarse en su interior; en cambio en manzanas 
demasiado extensas y por lo tanto mal aprovechadas, los cortes interiores, 
resultan un positivo acierto, tanto económico como estético e higiénico. 
(MUJICA DIEZ DE BONILLA, 1941) 

  

De forma cuidadosa, Mujica deixava claro que as suas ideias sobre os 

problemas da capital peruana baseavam-se em simples impressões e que sua 

“opinión definitiva” dependia de estudos mais aprofundados para depois poder 

determinar as necessidades reais da cidade. Declarava ainda que, naquela viagem, 

na qual visitara várias capitais latino-americanas, expressava a “magnífica impresión” 

                  
132 É no mínimo significativo como as ideias sustentadas por Mujica, em especial aquelas que defendem 

a existência do urbanismo “pre-hispânico”, aproximam-se da tese do "Perú como doctrina”, defendida 
por Belaunde quando da publicação do seu livro “La conquista del Perú por los peruanos” (1959) e 
também do seu artigo “La conquista del Perú por los peruanos y el planeamiento” publicado em EAP, 
em ene./feb./mar. 1959. Lembremos também que Emilio Harth-Terré se encontrava há muitos anos 
investindo nesse campo de pesquisa, havendo produzido uma extensa bibliografia inédita. 
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que causava nele o progresso urbano de Lima e parabenizava o trabalho das 

autoridades municipais (MUJICA DIEZ DE BONILLA, 1941). 

Em novembro de 1943, foi publicado em EAP o artigo “Algunos principios de 

urbanismo”, versão completa e traduzida da Town-Planning Chart, que apareceu no 

livro do arquiteto catalão José Luis Sert, Can our cities survive?133. Talvez essa seja 

uma das primeiras, senão a primeira, das publicações na América do Sul sobre os 

resultados obtidos no IV CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne)134, 

onde se declarava que, para corrigir as deficiências das condições de vida nas 

cidades, era necessário levar em conta suas quatro funções principais: moradia, lazer, 

trabalho e transporte135. 

No mês seguinte, o próprio Belaunde Terry elaborou um estudo sobre a capital 

peruana a partir das ideias contidas na Town-Planning Chart com a finalidade de 

entender os problemas urbanos da cidade (BELAUNDE TERRY, 1943h)136. Os 

resultados desse estudo podem ser entendidos como as bases para sua proposta de 

legislação urbana, apresentada quando foi eleito deputado por Lima, em 1945137. 

Para Belaunde Terry, a situação da moradia na capital criava uma impressão 

errônea da sua real conjuntura, isto devido à consolidação de novos bairros. Segundo 

ele, os dados populacionais apontavam que somente 28% da população usufruíam 

dos benefícios de uma moradia adequada e dos melhoramentos que o setor privado 

havia alcançado nesse setor. O restante, 72% da população, moravam na área central 

da cidade (Cercado de Lima, Rímac e La Victoria) com um elevado índice de 

                  
133 Essa versão difere daquela publicada por Le Corbusier em 1943. Ver: SERT, 1942, p. 246-249. 
134 Existe uma versão resumida na Revista da Directoria de Engenharia (a. 3, n. 13, nov. 1934); a 

revista PROA somente publicou o conteúdo da Carta de Atenas na edição de novembro de 1947; a 
Revista de Arquitectura vinha publicando, à época, uma coletânea de artigos sobre as conferências 
realizadas por Le Corbusier, em 1929 e, somente em março de 1946 publicou o artigo “Carta de 
Atenas” que era a reprodução aparecida na revista chilena Arquitectura y Construcción, publicada em 
janeiro desse ano. A primeira publicação do livro da versão corbusiana em espanhol, na América 
Latina, apareceu em 1950, na Argentina e foi intitulada “Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna”. Quatro anos depois apareceu a segunda edição intitulada “La Carta de Atenas”. No Brasil, 
a primeira publicação apareceu em 1955, na cidade de Salvador, e foi intitulada “A Carta de Atenas”. 

135 Três anos depois, em 1946, Belaunde Terry fez a mesma aplicação das quatro funções da cidade 
em El Callao. O estudo foi realizado conjuntamente com seus alunos do curso de “Urbanismo” da 
faculdade de engenharia da Pontifica Universidad Católica del Perú. Ver: BELAUNDE TERRY, 1947a. 

136 Para fundamentar seu texto Belaunde Terry utilizou quadros e gráficos elaborados por seus alunos 
de engenharia da Universidad Católica del Perú e dados estatísticos da Prefeitura de Lima além de 
estudos do Departamento de la Vivienda do Ministério de Saúde Pública. 

137 Belaunde Terry conseguiu que fossem aprovados seus projetos para a criação da Corporación 
Nacional de la Vivienda, da Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, da Propiedad Horizontal e 
dos Centros Climáticos de Esparcimiento, todos eles, em 1946. 
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densidade e as moradias eram caracterizadas pelas suas precárias condições 

higiênicas138. 

 

FIGURA 19 – Avenida Leguía (hoje Avenida Arequipa) na década de 1940. Esta via se havia 
consolidado como eixo de ligação entre a área central da capital e suas novas áreas de expansão onde 
se havia instalado a classe mais favorecida 

 
Fonte: LIMA DE SIEMPRE (2009). 

 

A área central da cidade havia passado por um processo comum a várias 

cidades latino-americanas. A classe de maior poder econômico se havia instalado em 

áreas de expansão ficando, na área central, famílias de classe média e as menos 

favorecidas; os melhores prédios haviam sido ocupados para uso comercial (lojas, 

depósitos, fábricas etc.) e os restantes foram utilizados como moradia pela classe 

trabalhadora (BELAUNDE TERRY, 1943h). Inclusive o bairro de La Victoria, que 

possuía um plano “mais racional e moderno”, era deficiente se analisada a situação 

das suas edificações; Belaunde Terry criticava o absurdo de utilizar o terreno ao 

máximo sem ter em conta aspectos como “el aire y la luz”. Contrariamente, a esse 

                  
138 Segundo dados do censo de 1940, do total de 106.577 moradias, 18.096 careciam do serviço de 

água potável, 23.201 não possuíam esgoto e 51.796 não tinham instalações elétricas. A situação 
insalubre provocada por essa realidade era propícia para o contágio de enfermidades 
infectocontagiosas como a tuberculose. 
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respeito, o arquiteto norte-americano Francis Violich, que havia visitado Lima em 

1941, comentava: 

 

Many of the cities which I visited were extravagantly planted with trees, 
shrubs, and flowers – more like New York World’s Fair than downtown New 
York. Lima resembled a permanent Treasure Island in contrast to the 
drabness of downtown San Francisco. All of Lima area, excluding only the 
small core of Old Lima, was practically one huge flower garden. (VIOLICH, 
1944, p. 116)139 

 

O lazer em Lima, segundo Belaunde Terry, era uma atividade desconhecida 

quase por completo. Algumas áreas verdes haviam sido preservadas nas zonas de 

expansão ao sul da cidade (El Campo de Marte e El Parque de la Reserva) 

constituindo-se em seus “pulmones”; para essas novas áreas de expansão existia 

uma regulamentação específica que obrigava a deixar uma porcentagem de áreas 

livres, porém, para ele, essas áreas eram restritas a um limitado número de pessoas. 

Nas áreas onde não existiam áreas livres, Belaunde Terry apontava: 

 

¿A dónde envían esas familias pobres a sus hijos? La respuesta a esa 
pregunta habla muy mal de nuestro urbanismo limeño. Los padres, apiñados 
en los bares, y los niños jugando en estrechas calzadas, respirando aire 
viciado y expuestos a toda clase de peligros son una prueba latente de 
nuestra indiferencia social, de nuestra culpable negligencia”. (BELAUNDE 
TERRY, 1943h) 

 

Belaunde Terry criticava as poucas ações realizadas na orla marítima limeña 

como forma de aproveitá-las para o lazer e alertava o estado precário das praias em 

El Callao por causa do despejo de águas provenientes de esgotos provocando 

enfermidades como tifo e febres intestinais (BELAUNDE TERRY, 1943h). Era 

imprescindível, segundo ele, que fossem estudados lugares adequados para esse fim 

dentro da cidade de modo a possibilitar que empregados e operários recuperassem 

“fuerzas, energía y salud”, longe dos bairros insalubres onde residiam. Apontava ainda 

                  
139 “Muitas das cidades que visitei eram extravagantemente plantadas com árvores, arbustos e flores - 

mais como a Feira Mundial de Nova Iorque do que o centro de Nova Iorque. Lima se assemelhava a 
uma Ilha do Tesouro permanente em contraste com a monotonia da cidade de San Francisco. Toda a 
área de Lima, excluindo apenas seu núcleo antigo, era praticamente um enorme jardim de flores”. 
(Tradução nossa). 
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a zona do vale de Lima como a mais apropriada devido a suas características 

climáticas140. 

Sobre a função do trabalho, Belaunde Terry acreditava que esta, em Lima, não 

tinha uma relação adequada com o lugar onde moravam os trabalhadores. Ele 

acreditava que era necessário estudar: 

 

La construcción de grandes conjuntos inmuebles de departamentos, con 
adecuadas áreas libres, para dar al empleado una vivienda confortable, 
higiénica, que no está lejana de su oficina. Con ello se lograría ahorro 
considerable de tempo y dinero. (BELAUNDE TERRY, 1943h) 

 

Criticava ainda aqueles que entendiam o zoneamento como a “necesidad de un 

único lugar para cada función” (BELAUNDE TERRY, 1943h); para ele, isso não era 

possível já que, em cada função, podem existir subdivisões indispensáveis. Belaunde 

Terry acreditava que na capital havia-se criado uma área destinada à função do 

trabalho, a Avenida Argentina, via onde se haviam instalado várias fábricas. Por essa 

razão, para ele, esta seria a mais apropriada para a localização da indústria141. 

Para Belaunde Terry, a quarta e última função, a circulação, devia estar 

relacionada prioritariamente à localização da área industrial. Segundo ele, não pensar 

na relação direta entre o local de moradia dos trabalhadores e o local de trabalho 

significaria perda de dinheiro e energia (BELAUNDE TERRY, 1943h). Ele acreditava 

que era preciso que fossem estudadas as possibilidades de construção de vias 

expressas como solução para o transporte rápido na capital. Também chamava a 

atenção para o problema dos estacionamentos veiculares, estes, segundo ele, haviam 

sido praticamente esquecidos142. 

                  
140 Lembremos que foi ele, que conseguiu, em 1946, que fosse aprovado na Câmara de Deputados seu 

projeto para a criação de centros climáticos que foi aprovado mediante a Lei N° 10844. Ver: LA LEY 
DE LOS CENTROS CLIMÁTICOS, 1946. A ideia somente seria materializada no Centro Climático de 
Esparcimiento de Huampaní, em 1955. O projeto foi elaborado pelo arquiteto Santiago Agurto Calvo, e 
foi localizado na estrada Lima-Chosica. As obras iniciaram-se em 1950, sua construção esteve 
encarregada à Corporación Nacional de la Vivienda. Ver: CHIRINOS SOTO, 1987, p. 43 e LA 
CORPORACIÓN NACIONAL, 1955. 

141 De fato, quando da proposta da Unidad Vecinal Nº 3 (UV3), esta se encontrava nessa área da 
cidade, na Avenida Colonial, via paralela à Avenida Argentina. Ambas conectavam o centro de Lima 
com El Callao. 

142 Segundo ele, os únicos exemplos onde estes haviam sido resolvidos localizavam-se nas Avenidas 
Tacna e Abancay. A largura delas permitia a localização de um total de 480 vagas, mesmo assim, 
Belaunde Terry afirmava que existia um déficit de 420 vagas. (AMPLIAS AVENIDAS, 1946, p. 32). 
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Ao finalizar seu estudo, Belaunde Terry fazia um apelo àqueles que 

acreditavam que os problemas da cidade eram ainda um “enigma” e convidava a 

meditar sobre os pontos tratados por ele para, assim, encontrar a origem de “nuestro 

desorden”. Ele concluía, afirmando que era imprescindível: 

 

[...] que abordemos seriamente el problema urbano de Lima, elaborando un 
Plan Regulador con todos los elementos que tan magna empresa requiera. 
Su costo resultará insignificante al lado de las ventajas de todo orden que 
vendrán a beneficiar a nuestra ciudad y a sus habitantes. Así lo exige no sólo 
la conveniencia más elemental de la colectividad, sino el decoro de nuestro 
país cuya capital debe mantenerse a la altura de sus halagüeñas tradiciones. 
(BELAUNDE TERRY, 1943d) 

 

Podemos considerar o início da terceira fase da revista a partir da edição de 

março de 1944. A partir desse número, o conteúdo da revista se concentrou em temas 

relacionados com o urbanismo; a diferença com a fase anterior é que estes se tornam 

mais constantes e mais críticos. Vale lembrar que, mesmo diante das vicissitudes 

geradas no meio local pela guerra, especificamente sobre a indústria da construção e 

sobre a atividade editorial143, EAP continuou sendo publicada periodicamente 

inclusive, com assinantes no exterior144, não importando, segundo Belaunde Terry, se 

os “tiempos eran de paz, guerra, de prosperidad o de depresión” (BELAUNDE 

TERRY, 1942c). Isto, segundo ele, havia sido possível pelas propagandas dos 

anunciantes na revista e pela contribuição dos leitores; graças a eles, acrescentava 

Belaunde Terry, haverá um meio impresso que nos ajude a “escribir la historia de 

nuestra arquitectura actual” (BELAUNDE TERRY, 1942c). 

Inicia-se aí a década das muitas “primeras veces” para o urbanismo limeño, 

como sustentado por Ludeña. Para ele, na década de 1940, os temas do plano urbano 

e a necessidade de regulação do crescimento da cidade surgem como uma demanda 

profissional e pública que, por sua vez, levava a outra demanda ainda maior, a criação 

de uma “institucionalidad urbana pertinente” (LUDEÑA URQUIZO, 2001, p. 247). 

Nesse sentido, o projetado Instituto de Urbanismo del Perú (IUP) teria como finalidade 

preencher essa carência profissional a partir de estudos em um curso especializado 

                  
143 Esta, por causa da crise do papel, havia afetado as publicações periódicas no mundo todo. Ver: EL 

ARQUITECTO PERUANO ENTRA EN SU CUARTO AÑO, 1940. 
144 A revista contava com subscrições na China, Austrália, Finlândia, além de vários países latino-

americanos. Ver: APUNTES A MANO LIBRE, 1949. 
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(lembremos que até aquele momento, só Luis Ortiz de Zevallos e Luis Dórich 

possuíam estudos específicos nessa área). 

Com a publicação do artigo “Queda establecido el Instituto de Urbanismo del 

Perú”145, também fica estabelecida a nova orientação da revista e o início de sua 

terceira fase que se estende até primórdios da década de 1960. Esta fase é 

caracterizada pela prevalência de artigos sobre urbanismo e planejamento urbano, se 

comparados com os de arquitetura, conforme já ressaltado. Aos poucos, esses 

artigos, e a revista em si, vão cumprir papel estratégico para Belaunde Terry na 

medida em que serviram como meio de difusão de seus interesses políticos quando 

eleito Deputado por Lima (1945 - 1948) e, posteriormente, como candidato à 

presidência da República até sua eleição para esse cargo, em 1963. A revista deixa, 

então, de estar exclusivamente dedicada a assuntos “técnicos e artísticos”, afastando-

se da ideia inicial de não vincular-se a temas políticos, fato que, segundo o próprio 

Belaunde Terry, quando da criação da revista, significaria a perda da “libertad y acción 

de un órgano independiente” (PUNTOS DE VISTA, 1939). 

A criação do IUP146 foi decisiva para a maior difusão de ideias entre os 

profissionais locais, bem como para possibilitar a circulação de profissionais 

estrangeiros convidados para ministrarem palestras ou darem cursos de curta duração 

nesse centro de estudos. Nesse sentido, o retorno a Lima do engenheiro Luis Dórich 

Torres147, em março de 1944, após a conclusão de seus estudos no Massachusetts 

Institute of Technology, parece ter sido de grande importância já que o IUP foi 

organizado no final desse mesmo mês, em 26 de março, no local da própria revista 

(BELAUNDE TERRY, 1944a), o que mostra a imbricação entre esses dois fatos. 

O IUP foi uma entidade particular e pioneira no Peru, da qual participaram 

como fundadores Fernando Belaunde Terry, o engenheiro Luis Dórich e os arquitetos 

Luis Ortiz de Zevallos e Carlos Morales Machiavello. O curso estava dirigido, 

                  
145 Publicado em abril de 1944. 
146 O IUP será estudado com mais detalhe no capítulo 5. 
147 Dórich nasceu em Arequipa, em 1915. Em 1937 viajou a Paris e iniciou seus estudos no Institut 

d’Urbanisme, porém, não consegui concluí-los por causa do início da Guerra, decidindo, então, 
retornar ao Peru. Em 1940 foi convidado a trabalhar no Ministério de Fomento do qual, 
posteriormente, ocuparia a subdireção. Em 1943 ganhou uma bolsa de estudos dos EUA, obteve o 
grado de “Master in city planning” no Massachusetts Institute of Technology com a pesquisa intitulada 
“Basis for a city planning procedure in Peru”, e foi defendida em 29 fev. 1944, sob orientação do 
professor Thomas Adams. 
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inicialmente, a profissionais que possuíssem graduação em arquitetura e engenharia 

sendo exigido dos estudantes o: 

 

[…] requisito riguroso de la asistencia y del examen y la obligación, para cada 
uno, de preparar y sustentar una tesis sobre alguno de los importantes 
aspectos del urbanismo. Y a ese llamado acude, en gesto ejemplar, un 
número de profesionales que en calidad y cantidad supera todas las 
expectativas. (BELAUNDE TERRY, 1944a) 

 

Muitos dos estudantes do IUP eram profissionais que ocupavam cargos em 

diversas esferas da administração pública o que ajudou a conferir prestígio ao 

Instituto, o qual veio a consolidar-se com a constituição de um corpo docente com 

profissionais reconhecidos em diversas áreas e com o gesto simbólico do próprio 

Belaunde Terry ao se inscrever como aluno na primeira turma. 

A partir desse momento, EAP passou a publicar várias notas que informavam 

sobre as atividades do IUP, junto com outros artigos específicos sobre urbanismo e 

planejamento o que foi decisivo para a criação de uma seção intitulada “La Hoja de 

Urbanismo”148, aparecida em 1949, com a finalidade de informar os leitores sobre os 

avanços mais importantes do urbanismo no país e no exterior. Além disso, essa seção 

oferecia a possibilidade de ser destacada das páginas da revista com a finalidade de 

formar um arquivo especial (LA HOJA DE URBANISMO, 1949). Inicialmente a seleção 

das notícias foi realizada pelos editores da revista e depois, a partir de agosto de 

1953, pelo próprio IUP (NOTÍCIAS, 1953). Isto implicou que as atividades da revista e 

do IUP começassem a se confundir. 

Sem dúvida, os artigos que vinham sendo publicados sobre a reconstrução das 

cidades europeias durante e após a Segunda Guerra Mundial foram criando uma 

cultura urbanística nos profissionais peruanos, mas também serviram para mostrar de 

forma concreta como os diversos problemas que então atingiam as cidades europeias 

– muitos deles semelhantes aos peruanos – poderiam servir como exemplos para 

solucionar os problemas da capital. Nesse sentido, passa a ser crescente a 

participação dos arquitetos e engenheiros peruanos em eventos internacionais como, 

                  
148 Essa seção foi encarregada a Luis Dórich. A informação foi dada pelo arquiteto Miguel Cruchaga em 

entrevista realizada em 27 out. 2009. 
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por exemplo, os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos149 e os Congressos Inter-

Americanos de Municípios150, os quais eram fóruns de discussão de problemas 

“comuns” (da própria profissão, de planejamento urbano, de moradia etc.) de países 

que tinham, culturalmente, mais proximidade entre eles do que com os europeus 

(GOMES; HUAPAYA ESPINOZA, 2009, p. 29). 

Ainda foi importante, por um lado, a circulação de profissionais peruanos nos 

EUA para realizarem cursos de pós-graduação (como o próprio Dórich) e, por outro, 

as visitas de vários profissionais norte-americanos em missão “oficial”, com o início da 

“Política da Boa Vizinhança” adotada pelo país norte-americano com a finalidade de 

ampliar a sua aproximação com os países latino-americanos. Como exemplo disso, 

podemos lembrar a visita do urbanista Francis Violich, em dezembro de 1941 ou, anos 

mais tarde, as visitas, em 1945, da arquiteta e urbanista Chloethiel Woodward Smith, 

correspondente da revista Architectural Forum151, e do urbanista Paul Lester Wiener152 

com o qual se iniciariam futuros trabalhos no país. 

A aparição e publicação em EAP de artigos bem mais específicos, como a 

elaboração do cadastro para a capital, propostas voltadas para a solução viária, o 

zoneamento adequado, a criação de uma legislação pertinente e a criação de centros 

de capacitação, são uma decorrência da preocupação dos profissionais peruanos em 

abordar, através de estudos técnicos, diversos aspectos que teriam como finalidade a 

conscientização das autoridades, nas diversas esferas de poder, para a elaboração 

definitiva do plano regulador para a capital. 

                  
149 A delegação peruana vinha participando com profissionais estrangeiros radicados no país desde o III 

Congresso acontecido em Buenos Aires, em 1927. A partir da década de 1940 ela passou a ser 
formada por profissionais peruanos. As páginas de EAP serviram várias vezes para alertar da 
importância desses eventos, reclamando-se uma maior participação dos arquitetos. 

150 A participação desses eventos foi mais restrita para os arquitetos peruanos. Sabe-se, por exemplo, 
que no I Congresso acontecido em Havana, em 1938, o Eng. Alberto Alexander participou com a 
comunicação “Problemas de purificación de agua y alcantarillado”. No II Congresso acontecido em 
Santiago de Chile, em 1941, a Sociedad de Arquitectos del Perú foi convidada pela Comissão 
organizadora do evento, porém, não teve delegação; o Arqt. Héctor Velarde, à época Presidente da 
Sociedad, nomeou ao Eng. Carlos Montero Bernales como seu representante. 

151 Entre 1946 e 1947 a revista Architectural Forum publicou uma série de artigos chamada “South 
America” que tinha como finalidade dar a conhecer os avanços em arquitetura e urbanismo desses 
países. 

152 Junto com o arquiteto José Luis Sert formaram o escritório de urbanismo e planejamento urbano 
Town Planning Associates com sede em Nova Iorque. 
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Luis Dórich, em seu artigo “En pro de la organización del urbanismo 

nacional”153, publicado em maio de 1945, ia além disso. Ele propunha a organização 

do planejamento urbano no país. Dórich acreditava que o conceito de urbanismo havia 

evoluído e que a comunidade tinha que ser considerada como um todo. Ele se 

baseava nas pesquisas de seu orientador no MIT, Thomas Adams, que afirmava que 

o planejamento em escala regional trazia benefícios para as cidades orientando o 

crescimento delas, tendo em consideração aspectos econômicos e sociais (ADAMS 

apud DÓRICH, 1944). Para Adams, o urbanismo moderno devia cumprir vários 

objetivos que atingiam o campo de atividades do homem como a saúde, a segurança, 

o bem-estar etc. De acordo com esses conceitos, segundo Dórich: 

 

[…] un racional plan urbano no puede ser tarea de un solo individuo, ni de un 
cuerpo oficial, sino el resultado de la cooperación de los representantes de las 
diferentes actividades de la comunidad, ayudados por el consejo técnico de 
los urbanistas”. (DÓRICH, 1944) 

 

Dórich ainda advertia que a elaboração do plano não garantia os benefícios a 

serem atingidos. Para ele, era preciso criar um adequado sistema administrativo (no 

próprio governo local e nacional) encarregado de zelar pela sua execução. Os planos 

urbanos racionais, segundo ele, necessitavam de uma “activa cooperación pública y 

constante apoyo de la vecindad” (DÓRICH, 1944). Assim, ele propunha a criação de 

seis escritórios de planejamento localizados segundo as regiões do país e que 

estariam subordinadas ao Departamento de Urbanismo do Ministério do Fomento154. 

Cada um dos escritórios estaria encarregado da preparação do expediente urbano e a 

elaboração de planos diretores para as cidades localizadas dentro dos limites da sua 

jurisdição. 

Um dos avanços obtidos, provavelmente auxiliado pela publicação do artigo de 

Dórich, foi o pedido de colaboração que a Dirección de Obras Públicas fizera aos 

“profesionales interesados” na elaboração do plano de zoneamento para a capital (EL 

ARQUITECTO PERUANO, 1944). Foi um momento de inflexão no qual se fez 

necessária, para a administração pública, a participação de profissionais competentes 

                  
153 Este era a versão traduzida das conclusões da sua tese apresentada no MIT. 
154 O Ministério de Fomento estava encarregado das obras públicas, indústrias e beneficência no país. 
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e especializados nessa área. Nesse sentido, não só o trabalho de EAP, mas também 

o do IUP foi de suma importância como o próprio diretor do instituto, o engenheiro 

Alberto Jochamowitz afirmava: 

 

Pero para que haya coordinación y cooperación en necesario que todas la 
personas tengan conocimiento de lo que son realmente los problemas y los 
alcances del urbanismo; para cumplir esta misión es que se ha creado el 
Instituto de Urbanismo del Perú, que tengo el alto honor de presidir, y que se 
propone formar los técnicos que ha de aportar luz a la solución de tantas 
cuestiones que comprende esa nueva ciencia, y también familiarizar en todas 
las categorías sociales estas mismas cuestiones”. (JOCHAMOWITZ, 1944) 

 

De fato, como vimos acima, o zoneamento havia-se tornado um tema relevante 

para Belaunde Terry, em especial no seu estudo sobre as quatro funções urbanas em 

Lima, publicado em EAP no número de dezembro de 1943. Para ele, o zoneamento 

tinha que estar em estreita relação com a moradia; quase um ano antes ele propusera 

que os edifícios de apartamentos deviam estar localizados no eixo Lima-Callao, mas 

depois, com a concretização da Via Expresa155 (hoje Paseo de la República), que 

conectava o centro ao lado sul da cidade, ele havia identificado essa área como a 

mais apropriada, por possuir amplas áreas verdes, áreas livres e vias adequadas que 

possibilitariam o transporte fácil, porém, advertia que justamente por essas razões, ela 

poderia sofrer processos de especulação imobiliária (BELAUNDE TERRY, 1944e). 

 

FIGURA 20 – Perspectiva do Paseo de la República, projeto do arquiteto Ricardo de Jaxa Malachowski, 
1931 

 
Fonte: BRUNNER (1940). 

                  
155 O traçado da Via Expresa havia sido elaborado segundo as teorias vigentes à época sobre o 

freeway, ela tinha uma largura total de 110m. 
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FIGURA 21 – Estudos de Fernando Belaunde Terry para a melhor localização da moradia em Lima 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1944e). 

 

A discussão sobre a situação da malha viária foi também um tema abordado 

em EAP. Para Dórich, as vias de acesso da cidade tornavam-se cada vez mais 

caóticos. Ele acreditava que a solução viária de Lima não era adequada porque não 

levava em consideração o “volumen y capacidad de vías existentes” e também porque 

não haviam sido contempladas as “experiencias en otros países” onde o tema havia 

sido tratado de forma mais “séria” (DÓRICH, 1945a). Para Dórich, a solução do 

problema viário na capital deveria incorporar três sugestões. A primeira: tinha que ser 

aumentada a capacidade de vias existentes, segundo ele, estas estavam de acordo 
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com as necessidades atuais, mas não futuras assim, segundo ele, as que fossem 

criadas deviam possuir um canteiro central, evitando-se o número de cruzamentos e o 

estacionamento veicular nelas. A segunda: devia existir uma divisão entre o tráfego de 

acesso e o local, Dórich criticava a utilização de traçados de vias que haviam sido 

projetadas quando o urbanismo moderno se encontrava ainda na sua fase 

“primitiva”156. E, finalmente, a terceira: era indispensável que os novos traçados 

urbanos fossem inspirados e orientados segundo os estudos teóricos de países onde 

existia uma efetiva experiência urbanística (como nos EUA e na Inglaterra, a julgar 

pelas referências bibliográficas utilizadas em seu texto)157. 

 

FIGURA 22 – Proposta de Luis Dórich para a nova malha viária de Lima composta por um sistema de 
freeways, 1945 

 
Fonte: DÓRICH (1945a). 

 

Belaunde Terry estava convencido de que a falta de controle e de 

administração municipal e governamental do solo urbano refletia-se no crescimento 

desorganizado da cidade. A gênese deste problema era resultado, segundo ele, da 

falta de uma planta cadastral para a capital e de um genuíno código de edificação, 

sem o que, acrescentava, não seria possível elaborar um plano regulador adequado 

                  
156 Como por exemplo, as avenidas Arenales, Arequipa e Petit Thouars. 
157 Para sustentar as suas ideias, Dórich valeu-se de bibliografia anglo-saxã, entre as quais podemos 

citar: “Traffic” de Maxwell Halsey, “Country of London Plan” de Forshaw e Abercrombie etc. 
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(BELAUNDE TERRY, 1944f). A ideia da elaboração do cadastro urbano de Lima 

remontava a meados da década de 1930 e a administração municipal não havia 

mostrado interesse em promover os devidos “instrumentos jurídicos, administrativos y 

económicos para encarar satisfactoriamente tan delicada y trascendente labor” 

(BELAUNDE TERRY, 1944f). Belaunde Terry afirmava que mesmo que, a elaboração 

do cadastro implicasse em um investimento elevado, este se justificava pelos 

benefícios que traria tanto ao Estado (arrecadação de impostos prediais), quanto aos 

próprios proprietários (ratificação de suas propriedades, o que permitiria a compra e 

venda de imóveis e terrenos, hipotecas etc.). Ainda acrescentava: 

 

El catastro permite también el estudio de los problemas de tráfico en función 
de los diversos factores que intervienen, como la capacidad de circulación de 
las calles, el emplazamiento de centros de gran atracción, la ubicación de 
estaciones, salas de espectáculos y centros comerciales, que son verdaderos 
imanes del gran tráfico. (BELAUNDE TERRY, 1944f) 

 

Com a elaboração de uma adequada planta cadastral158, auxiliada pelo 

levantamento aerofotográfico do Servicio Aerofotográfico Nacional, seria possível, 

segundo Belaunde Terry, contar com medidas mais precisas dos lotes (áreas, 

perímetros) e, assim, obter dados mais confiáveis sobre densidade populacional e 

área construída total da cidade, o que, finalmente, ajudaria na elaboração do 

zoneamento. 

Algo similar acontecia com a falta de um único código de edificação159. Lima 

estava passando por um processo de expansão e de consolidação de alguns distritos, 

antes considerados como não pertencentes ao limite jurídico da capital. Cada um 

desses distritos como, por exemplo, Miraflores, Barranco, Chorrillos etc., possuíam 

suas próprias estruturas legais. Surge então a necessidade de uma administração 

central através da qual seria possível elaborar uma legislação comum a cada um 

                  
158 Belaunde Terry propunha que seja acrescentado um “impuesto módico” a cada prédio urbano com o 

qual se poderia financiar o cadastro. Os proprietários receberiam a ratificação dos seus títulos de 
propriedade já que, segundo Belaunde Terry, estes eram “a veces confusos e imperfectos”. 
(BELAUNDE TERRY, 1944f). 

159 Em março de 1949, mediante Decreto Supremo Nº 83, foi formada uma comissão composta por 
funcionários da esfera Governamental e Municipal para elaborarem um código de edificação para o 
centro de Lima. “El objetivo acordado por la Comisión sería el de obtener edificios aislados a fin de 
lograr óptimas condiciones de luz y de ventilación. La idea no puede ser mejor; la teoría ha sido 
ampliamente expuesta por Le Corbusier”. Ver: LA HOJA DE URBANISMO, 1949. 
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deles. Juan Bromley mostrava, baseado em dados históricos e estatísticos, como a 

tendência da capital era a de ser conformada por todos os distritos então 

existentes160; assim, ele propunha a formação da “ciudad-capital” ou “La Gran Lima”, 

reunindo todos os distritos sob uma só administração municipal (BROMLEY, 1946). 

Esta proposta ajudaria, também, a criar um único código de edificação, eliminando os 

existentes em alguns distritos que, segundo Belaunde Terry, possuíam um conteúdo 

“simplista dogmático” e tendiam ao genérico e não ao específico. Para ele o genuíno 

código: 

 

[…] debe dar normas concretas al uso de la tierra, la altura de la edificación 
(establecida no por simple capricho, sino por consideraciones de densidad y 
soleamiento), la superficie edificable, y la técnica constructiva. Estos factores 
a veces variables exigen, por consiguiente, la periódica revisión del código, 
que debe efectuarse por lo menos cada dos años”. (BELAUNDE TERRY, 
1944g) 

 

Especificamente, Belaunde Terry tomava como exemplo positivo o código de 

edificação de Buenos Aires e a localização da sua indústria segundo uma 

classificação que levava em conta seus impactos sobre a população. Esse modelo, 

segundo ele, devia ser adotado para Lima e, seguindo essa lógica, devia ser evitada a 

localização de moradias onde existisse uma atividade industrial intensa; já no caso da 

pequena indústria, a moradia poderia estar presente evitando o deslocamento dos 

trabalhadores aos seus locais de trabalho. Para Belaunde Terry, o código de 

edificações e os decretos urbanísticos deviam ser ações efetivas do Estado e 

deixarem de ser “simples formalidades destinadas sin duda, a tranquilizar con 

palabras” (BELAUNDE TERRY, 1944g). Deixar que a capital continuasse a se 

desenvolver de forma errática, segundo ele, equivalia a: 

 

[…] presenciar encogidos de hombros el deprimente y antiestético crecimiento 
del árbol torcido. Realicemos ese estudio enmendando errores y 
fanfarronerías, y formemos con el Genuino Código de Edificación de la Gran 
Lima el guardián y guía de la ciudad. (BELAUNDE TERRY, 1944g) 

 

                  
160 Lima, Rímac, La Victoria, San Isidro, Miraflores, Barranco, Santiago de Surco, Chorrillos, Pueblo 

Libre e San Miguel. 
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Em outro artigo elaborado por Belaunde Terry para EAP, influenciado pelas 

ideias contidas no livro Urbanisme (1924), de Le Corbusier, ele afirmava que o 

urbanista, como o “médico”, devia evitar erros diagnosticando antes de oferecer 

“remédios” ou mesmo de usar o “bisturi” (BELAUNDE TERRY, 1944h). O cirurgião, 

segundo ele, sabia o lugar onde deveria realizar a incisão, auxiliado pelo clínico que, 

analogicamente, estaria encarregado de elaborar os estudos prévios (expediente 

urbano). Ele criticava: 

 

Nuestro urbanismo peruano tiene marcada tendencia simplista y trata de 
encontrar las causas de las dolencias de nuestras ciudades allí donde puedan 
palparse sus efectos inmediatos. No busca el remoto origen, como en el caso 
de las enfermedades humanas, es frecuentemente insospechado. […] De la 
misma manera, la ciudad cuyas calles centrales sufren de congestión puede 
no tener la clave exclusiva de sus males en simples ensanchamientos, sino 
en la dispersión de factores congestivos que se hallen muy próximos entre sí, 
atrayendo sobre una pequeña área un gran porcentaje del volumen total de 
tráfico”. (BELAUNDE TERRY, 1944h) 

 

De fato, uma característica de Belaunde Terry foi a sua constante inquietação 

pela experimentação no intuito de achar (e/ou de adaptar) uma “fórmula” ou “teoria” 

que se adequasse à solução dos problemas sociais e urbanos peruanos. Toda sua 

experiência e ideias foram amadurecendo até ele propor sua própria base teórica 

inspirada nas raízes pre-hispânicas161. Sua doutrina baseada na organização social 

inca foi desenvolvida sutilmente a partir de ensaios publicados em EAP na segunda 

metade da década de 1950, antes de sua candidatura às eleições presidenciais de 

1956 e, a seguir, durante sua campanha política de 1963. 

Como falamos acima, os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos haviam 

servido, para os profissionais peruanos, como espaços de discussão que 

possibilitavam acompanhar o que vinha sendo realizado, em matéria de arquitetura e 

urbanismo, nos países de todo o continente. Nessa perspectiva, houve uma 

preferência da revista EAP por publicar artigos sobre alguns países específicos; 

dentre eles, a Argentina, Porto Rico e o Brasil ganharam destaque, tendo sido 

inclusive, publicadas edições especiais sobre esses dois últimos162. 

                  
161 Esse será um tema desenvolvido com mais detrimento no capítulo 8. 
162 O número de Puerto Rico apareceu em ene./feb. de 1952 e abordava as impressões de Belaunde 

Terry e Dórich sobre arquitetura e urbanismo. Ambos tinham viajado a esse país após serem 
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O IUP também cumpriu um papel importante para a divulgação das 

experiências latino-americanas já que muitos dos profissionais estrangeiros que 

visitavam Lima eram convidados pelo Instituto para ministrarem palestras ou cursos 

específicos, o que ampliava a divulgação de ideias e propiciava a circulação das suas 

próprias bibliografias no meio profissional peruano, como foi, por exemplo, o caso do 

arquiteto e urbanista argentino José M. F. Pastor, cujo livro “Urbanismo con 

Planeamiento” tornou-se um “libro de cabecera” para aqueles que estavam 

interessados nesses temas a partir de uma perspectiva latino-americana163. Nesse 

sentido, a revista servia como meio de divulgação desses eventos para depois 

publicar artigos sobre as ideias e/ou as impressões desses profissionais e muitas 

vezes, com os respectivos comentários da equipe editorial. 

A influência de EAP e a visita desses profissionais estrangeiros fizeram-se 

evidentes quando da formação da “Frente de Arquitectura Moderna” (FAM)164, em 

1945, e do Manifesto da “Agrupación Espacio”, em 1947. Mesmo que a revista não 

mantivesse uma linha teórica clara, é nesta terceira fase que os artigos sobre 

arquitetura e urbanismo modernos defendidos pelo CIAM, e mais especificamente por 

alguns de seus membros, se tornam mais constantes. Nesse sentido, podemos 

lembrar o estudo de Belaunde Terry com a aplicação da Carta de Atenas para Lima; 

resenhas e comentários sobre livros e projetos de Le Corbusier165; artigos e notas 

sobre Frank Lloyd Wright, entre outros. Definitivamente, havia uma maior proximidade 

com o pensamento e a obra de Walter Gropius, em especial aquelas relacionadas ao 

planejamento urbano. Isso pode ser entendido por duas razões: a primeira, vários 

arquitetos peruanos haviam realizado cursos de pós-graduação em Harvard, onde 

Gropius era Diretor da Graduate School of Design; a outra, a principal, pelo contato 

                                                      
convidados pelo próprio governo da ilha; o número sobre o Brasil apareceu em ene./feb./mar. de 1960 
e foi dedicado ao projeto de Brasília. 

163 Inclusive, Belaunde Terry, através das páginas da sua revista, comentava que os livros de José M. F. 
Pastor deveriam estar em todas as bibliotecas especializadas do continente. Ver: PASTOR, 1948. 
(apresentação do artigo). Inclusive, as teorias de Pastor foram a base para seu pensamento sobre a 
Tradición Planificadora en el Perú. Ver: BELAUNDE TERRY, 1959, p. 37. 

164 Essa agrupação era liderada por Luis Dórich Torres e Carlos Morales Machiavello. Carta de Luis 
Dórich a Paul Lester Wiener em 06 jun. 1945. PLWC. Box 6 - Peru. 

165 As primeiras referências dos livros de Le Corbusier aconteceram na edição de dezembro de 1939 
quando citaram-se alguns trechos do livro “Des Canons, des munitions ? Merci, des logis s.v.p”; outra 
foi a nota escrita por Emilio Harth-Terré para o livro “Propros d'Urbanism” em outubro de 1946; etc. Os 
projetos que foram divulgados foram: a Unité d’habitation de Marselha (dezembro de 1949) a igreja de 
Notre Dame du Haut (jul./ago./set. 1956) e o Centro de Artes Visuais, em Harvard (ene./mar./abr. 
1965). 
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com este através do arquiteto, também alemão, radicado em Lima, Paul Linder166, que 

havia estudado na Bauhaus de Weimar e que viabilizaria a visita de Gropius a Lima, 

no final do ano 1953. Também temos que lembrar as constantes visitas, por causa 

dos projetos elaborados no Peru, dos membros da Town Planning Associates (TPA), 

Paul Lester Wiener e José Luis Sert, este último, naquele momento presidente dos 

CIAMs. 

A Agrupación Espacio estava formada por arquitetos, artistas e estudantes de 

arquitetura167 e tinham como base as ideias do arquiteto Luis Miró Quesada 

Garland168, defendidas no seu livro “Espacio en el tiempo: la arquitectura moderna 

como fenómeno cultural”, publicado em fevereiro de 1945. O livro guarda influência e 

semelhança com o livro Vers une Architecture, de Le Corbusier, pelo menos na 

primeira parte, e nele se defendia a necessidade de “explicar y justificar la realidad de 

una humanidad evolucionada” por meio de uma arquitetura que fosse atual (MIRÓ 

QUESADA, 1945, p. 13). Miró Quesada ainda acrescentava que: 

 

La arquitectura y en su aspecto más amplio, el urbanismo (creación realmente 
moderna o, mejor dicho, culminación de la nueva estructura social) tienen la 
misión de equilibrar y estructurar el nuevo espíritu nacido de tan rápido y 
grandioso desarrollo. (MIRÓ QUESADA GARLAND, 1945, p. 40) 

 

Esse espírito era o mesmo que a Agrupación defendia na sua “Expresión de 

principios”, ao afirmar que o Peru permanecia indiferente às mudanças do mundo 

contemporâneo: 

 

La arquitectura contemporánea es índice fundamental de un tiempo. Resume 
los factores de un nuevo concepto universal. Ha vuelto a encontrar con el 
hombre total liberándose del hombre fracción que la mistifica. (FACULTAD 
DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES / UNI, 1995, p. 22) 

                  
166 Linder nasceu em 1897. Em 1939 chegou em Lima onde exerceu a sua profissão. Foi professor 

titular na Pontificia Universidad Católica del Perú e no Departamento de Arquitetura da Escuela 
Nacional de Ingenieros. Ver: ÁLVAREZ ORTEGA, 2006, p. 204 e 206. 

167 Entre eles podemos mencionar: Luis Miró Quesada, Paul Linder, Adolfo Córdova, Luis Dórich, 
Eduardo Neira Alva, Raúl Morey, Fernando Sánchez Griñán, Ricardo de J. Malachowski Benavides, 
Fernando de Szyszlo, Samuel Pérez Barreto, César de Jara, entre outros. Para um maior 
aprofundamento da Agrupación Espacio ver: LUDEÑA URQUIZO, 2004a. 

168 Luis Miró Quesada estudou na Escuela Nacional de Ingenieros. Em 1936, graduou-se de engenheiro 
e no ano seguinte de arquiteto-construtor. Exerceu a profissão de arquiteto e de jornalista, sendo 
editor do jornal El Comercio. 
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Os membros da Agrupación afirmavam que deviam ser utilizados os novos 

sistemas construtivos de acordo com o “novo estilo” (lembremos que, nesse sentido, 

EAP tinha uma grande importância na divulgação dos novos materiais e métodos 

construtivos); e que dariam ao “hombre nuevo” sua moradia autêntica, funcional, 

segundo os “postulados esenciales de la época” (AGRUPACIÓN ESPACIO, 1947). A 

Agrupación reconhecia ainda o esforço de arquitetos como Le Corbusier, Walter 

Gropius, Mies Van der Rohe, Oscar Niemeyer, Richard Neutra, Frank Lloyd Wright, 

entre outros, como criadores de uma arquitetura de acordo com o “ser 

contemporaneo” (AGRUPACIÓN ESPACIO, 1947). 

Chama a atenção a não participação nessa agrupação dos arquitetos Héctor 

Velarde, Harth-Terré ou do próprio Belaunde Terry (ele só estava envolvido com o do 

FAM, ainda que não de forma ativa169). De certa forma, isto poderia ser entendido se 

pensarmos que a Agrupación Espacio pretendia ser um movimento de vanguarda, em 

arquitetura e urbanismo, e que havia sido concebido “como la sucursal local del CIAM 

antes que una reflexión moderna de lo propio” (GUTIÉRREZ, 2002, p. 31). Já Harth-

Terré e Velarde eram defensores de uma arquitetura peruana própria (como vimos no 

capítulo anterior), enquanto que Belaunde Terry estava mais interessado em questões 

ligadas ao urbanismo e ao planejamento urbano, ideia reforçada pela pouca produção 

arquitetônica realizada por ele. Também podemos afirmar que, pelo fato de os três 

serem teóricos em arquitetura e urbanismo, não compartilhavam vários aspectos 

defendidos pelos membros do CIAM. 

Harth-Terré, por exemplo, havia adquirido em 1931 o livro do professor e 

arquiteto argentino Ángel Guido, “La Maquinolatrie de Le Corbusier”, publicado em 

1930 e, a julgar pelos seus comentários em EAP, ele estava atento ao que acontecia 

no exterior, mas nem sempre concordava com tudo; existia sim respeito pelas teorias 

corbusianas, mas Harth-Terré entendia que elas não poderiam ser aplicadas em uma 

realidade como a peruana. No caso de Héctor Velarde, ele possuía um prestígio 

internacional como crítico de arte e arquitetura e havia sido convidado por José Luis 

Sert para participar do VII CIAM, acontecido em Bérgamo, ao qual, finalmente, não 

                  
169 Carta de Luis Dórich a Paul Lester Wiener em 06 jun. 1945. PLWC. Box 6 - Peru. 
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compareceu (GUTIÉRREZ, 2002, p. 32)170. O próprio Giedion havia enviado para 

Velarde um formulário com seis perguntas que tinha como tema principal “La síntesis 

de las Artes Mayores”171 ao qual ele responde “ratificando sus puntos de vista sobre la 

integración de las artes y el papel mediático de la profesión del arquitecto” 

(GUTIÉRREZ, 2002, p. 32). 

O caso de Belaunde Terry era similar, ele também havia sido convidado para 

participar do mesmo congresso. Ele centrou suas críticas e propostas às quatro 

funções da cidade. Para ele, a Carta de Atenas havia dado diretrizes “atinadas” para o 

planejamento regional e urbano, porém, ela era breve, concisa e genérica. A função 

da moradia, para ele, devia ser pensada como sendo “accesible a todos”. Segundo 

Belaunde Terry, as consequências da Segunda Guerra e o aumento da população na 

América Latina faziam que o problema da habitação fosse mundial. Ele acreditava que 

as propostas do CIAM não estavam pensadas para a parte da população que possuía 

baixos recursos econômicos, o que os impossibilitava de adquirir uma moradia 

adequada. Para Belaunde Terry, no CIAM de Bérgamo esta questão deveria ser 

tratada de forma mais realista e fugindo de todo critério utópico, propondo nesse 

momento a “Carta del Hogar”. 

A “Carta del Hogar” (BELAUNDE TERRY, 1949c) era um documento dividido 

em quatro secções. Na primeira seção, “Base de la Carta”, Belaunde Terry 

especificava a que tipo de família esses projetos deveriam estar direcionados e 

chamava a atenção para o papel que a moradia tinha como “célula fundamental de la 

sociedad” e para o conjunto destas (o bairro) no estabelecimento de uma “intensa vida 

comunal”. Na segunda seção, “De la Casa o Departamento”, ele colocava aspectos de 

dimensionamento e condicionamento da moradia, como o número de cômodos, 

orientações, áreas adequadas etc. Na terceira seção, “Del Barrio”, ele especificava 

quais serviços comuns não deveriam localizar-se em um raio superior a 500m, 

classificava os tipos de circulação tanto para pedestres quanto para veículos (as 

primeiras deveriam estar separadas das segundas e, estas últimas deveriam conectar 

                  
170 O convite de José Luis Sert foi extensivo aos membros da “Agrupación Espacio”, sem embargo, Luis 

Dórich lhe respondeu que essa participação seria impossível. Carta de Luis Dórich a José Luis Sert e 
Paul Lester Wiener em 18 abr. 1949. PLWC. Box 6 - Peru. 

171 Algumas das questões eram: qual a sua opinião sobre o rol da arte (pintura e escultura) no domínio 
da arquitetura? Deve limitar-se à função puramente decorativa? É possível pensar em um trabalho 
conjunto entre arquiteto, pintor e escultor? É possível realizar um trabalho comum desestimando-se as 
forças primordiais do indivíduo? etc. Ver: INFORME SOBRE LA SÍNTESIS, 1949. 
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o bairro a um sistema arterial ligado à cidade ou à região). Por fim, na seção IV, “De 

las Condiciones”, especificava como deveriam ser administradas as moradias, os 

valores correspondentes às mensalidades, propunha a participação das prefeituras 

com um aporte mensal, além da participação do Governo Central através da 

Corporación Nacional de la Vivienda172 (BELAUNDE TERRY, 1949c). 

A quarta e última fase da revista EAP vai de 1963 a 1977. Após assumir a 

presidência do país, Belaunde Terry deixa a direção da revista em julho de 1963 ao 

seu sobrinho, o arquiteto recém-formado Miguel Cruchaga Belaunde (PUNTOS DE 

VISTA, 1977, p. 8)173, então com apenas 23 anos. Cruchaga decide que EAP deveria 

retornar às suas origens ou, em outras palavras, deveria centrar-se em arquitetura. A 

mudança de direção coincide com as comemorações dos 25 anos da revista; era um 

momento em que se realizava uma avaliação sobre sua importância para a profissão: 

 

El Arquitecto Peruano ha resultado quizá el principal estímulo para que 
muchos de nuestros profesionales interesados en temas específicos del 
campo arquitectónico, profundizaran sus estudios. En el transcurso del último 
cuarto de siglo, nuestra revista solicitó, obtuvo y publicó colaboraciones que 
constituyen importantes trabajos, que se complementan, sobre urbanismo, 
historia, paisajismo, estructuras, etc. Suscritos por idénticos autores, estos 
artículos son, en verdad, como los capítulos de una misma obra, como los 
eslabones de una sola cadena que se robustece. (BELAUNDE TERRY, 
1963b) 

 

Sem dúvida, Cruchaga considerava que EAP174 havia sido direcionada demais 

a temas urbanísticos e técnicos, ou seja, a temas que não deviam ser o foco principal 

de uma revista de arquitetura175. A ideia dele foi então, a partir da publicação de 

“bons” exemplos arquitetônicos, formar os critérios e “gostos” arquitetônicos dos 

leitores, “censurando o condenando lo que se consideraba como siendo errado o 

indebido” (PUNTOS DE VISTA, 1967, p. 14). Cruchaga manteve algumas seções da 

revista como, por exemplo, “Puntos de Vista”; a seção de “Noticiario” continuou, 

porém, mudou de nome para “Notas”, sendo elaborada pelo arquiteto Alfredo Linder, 

                  
172 A Corporación Nacional de la Vivienda será estudada no capítulo 9. 
173 Cruchaga havia tido envolvimento direto com a revista desde, aproximadamente, 1952. Ele estudou 

na Facultad de Arquitectura da Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) entre 1957 e 1962. Em 1959 
foi eleito presidente do Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEA) e no ano seguinte foi eleito 
presidente da Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI (ACUNI). 

174 Cruchaga lembra que a tiragem da revista era de aproximadamente de 1.200 unidades. 
175 Entrevista ao arquiteto Miguel Cruchaga Belaunde em 27 out. 2009. 
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que assinava no final da seção como ALFIL. Cruchaga pretendia devolver o sentido 

inicial da revista. Segundo ele, EAP “debía abordar temas que informen a los lectores 

[peruanos] sobre lo que estaba sucediendo en el Perú”176. 

De fato como uma característica dessa fase, é possível perceber como artigos 

sobre a experiência estrangeira perdem espaço177. Algo similar acontece com os 

artigos que tinham temática arqueológica e urbanística que ainda continuavam, 

esporadicamente, a serem publicados. A abordagem política também desaparece; 

durante a direção de Cruchaga foram publicados somente alguns projetos realizados 

durante a primeira gestão presidencial de Belaunde Terry e que podem ser 

considerados como emblemáticos, a exemplo do Aeroporto Jorge Chávez, do 

Conjunto Residencial San Felipe e do projeto para o Centro Cívico de Lima. 

Isto, evidentemente, representou um evidente retrocesso para EAP. Na medida 

em que esses tópicos foram paulatinamente abandonados (urbanismo, planejamento 

urbano, experiências estrangeiras etc.), a revista foi perdendo sua importância como 

fórum de debate, ou seja, sua principal característica durante as décadas de 1940 e 

1950. 

Esta última fase esteve caracterizada pela irregularidade da publicação da 

revista. Em 1963 e 1964 apareceram quatro números em cada ano, em 1965 

apareceram cinco números, em 1966 oito números, entre 1967 e 1968 apenas dois 

números em cada ano e em 1969 também somente dois números. A revista deixou 

então de ser publicada e só reapareceu em 1977, com o lançamento de mais dois 

números. Cruchaga lembra que esse lapso de seis anos (entre 1969 e 1977) coincide 

com o governo militar instalado por Juan Velasco Alvarado (1968-1975), período em 

que todos os meios de comunicação tinham que reportar-se à Oficina Central de 

Informaciones (OCI), órgão criado pelo Governo para controlá-los: 

 

                  
176 Cruchaga publicou uma série sobre os 25 anos da arquitetura no Peru. Essas publicações foram as 

primeiras como diretor e autor de artigos na revista. Ver: “25 años de Arquitectura Residencial” 
(abr./mayo/jun. 1963),  “25 años de Arquitectura Multifamiliar” (jul./ago./set. 1963); e “25 años de 
Arquitectura Comercial” (oct./nov./dic. 1963). 

177 Entre eles podemos mencionar o artigo sobre a Feira de Nova Iorque assinado pelo arquiteto Alfredo 
Linder (ene./mar./abr. 1964); o artigo descritivo e crítico sobre o Centro de Artes Visuais de Le 
Corbusier, em Harvard (ene./mar./abr. 1965); o artigo “Su nombre: Josef Albers” de Élida Román 
(mar./jun. 1977); etc. 
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Las revistas tenían que publicar en cada número quienes eran los 
beneficiarios o propietarios, en este caso el único propietario único era 
Belaunde; de donde se obtenía el dinero; etc. Entonces, como puede 
comprenderse, cuando se vendía un aviso era prácticamente hacerse un 
harakiri con el gobierno, eso me lo dijo el propio Pedro Roselló, que era el 
principal anunciante de la contra carátula de la revista. (ENTREVISTA A 
MIGUEL CRUCHAGA, 2009) 

 

Apesar de aparentemente existir otimismo de que seria possível manter em 

circulação a revista, o aumento dos custos de produção178 e o endurecimento das 

medidas adotadas pelo Governo tornaram impossível sua continuidade levando à 

suspensão de suas atividades definitivamente em 1977. Em 1980, quando Belaunde 

Terry assumiu a presidência do país pela segunda vez, Miguel Cruchaga falou com 

ele na possibilidade de retomada da publicação da revista, porém, Belaunde Terry se 

negou, afirmando que “ese seria un gesto poco elegante después de haber asumido el 

cargo presidencial”179. As conversas sobre continuar com a publicação de EAP 

permaneceram, esporadicamente, entre eles, porém, Cruchaga afirma que, à época, 

isso se tornou cada vez mais difícil já que ele, também, havia-se envolvido com a 

política. 

 

FIGURA 23 – Conjunto Residencial San Felipe, Lima, 1964-1966. Em primeiro plano os edifícios da 

primeira etapa projetados pelos arquitetos Enrique Ciriani e Mario Bernuy 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1965). 

                  
178 As dificuldades financeiras agudizavam-se frente à nova realidade política e econômica do país. Ver: 

PUNTOS DE VISTA, 1965, p. 10 e PUNTOS DE VISTA, 1969, p. 10. 
179 Entrevista ao arquiteto Miguel Cruchaga em 27 out. 2009. 
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4 ENTRE TRADIÇÃO E MODERNIDADE: A PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA E 

URBANÍSTICA DE FERNANDO BELAUNDE TERRY, 1936-1957 

 

A los arquitectos se nos educa para estudiar al ser humano – en familia o 
sociedad – y a analizar a fondo su hábitat, el terreno donde nos proponemos 
construir. Nos enseñan a adentrarnos en la realidad del hombre y la tierra. En 
el caso del peruano hay gran riqueza en ambos. (BELAUNDE TERRY, 1987a, 
p. 28) 

  

A partir da análise do conjunto de projetos arquitetônicos e urbanísticos 

elaborados por Fernando Belaunde Terry é possível identificar quatro fases de sua 

produção180, sendo que as duas primeiras correspondem aos dois anos iniciais de seu 

exercício profissional. A primeira fase (1935-1936) corresponde aos trabalhos 

elaborados na cidade do México, quando ele trabalhava em parceria com dois colegas 

da faculdade, os mesmos que haviam criado o escritório Whiting y Torres, logo após 

concluírem os estudos na Universidade do Texas. O único projeto conhecido dessa 

fase divulgado em EAP foi a proposta para o Cabaré Teocali (1936)181. 

Segundo o próprio Belaunde Terry, esse projeto havia sido inspirado na 

arquitetura dos templos maias (CHIRINOS SOTO, 1987, p. 24). Verifica-se, no 

entanto, que essa influência esteve presente apenas nas fachadas. A julgar pela 

simetria e organização interna, a planta, ao contrário, parece ter sido projetada 

segundo as características da arquitetura neoclássica, mais especificamente das 

Villas de Palládio. O contexto no qual se concebe o projeto do Teocali estava 

influenciado pelo clima ideológico da Revolução Mexicana (1910-1924) que, na 

arquitetura, traduziu-se na busca por referências nacionalistas. De fato, o projeto de 

Belaunde Terry apareceu, originalmente, na revista mexicana Mapa, especializada em 

história e cultura pre-hispânicas e que publicava uma série de artigos com essa 

temática, a exemplo de descobertas arqueológicas.182 

 

                  
180 Foram estudados todos os projetos arquitetônicos e urbanísticos divulgados em EAP. Em alguns 

casos estes possuem datas de elaboração e construção. Para aqueles em que não foram encontradas 
essas referências nos baseamos dos anos em que foram publicados na revista. 

181 O projeto foi publicado em fevereiro de 1941, cinco anos depois de ter sido construído. Esse número 
da revista estava dedicado a cabarés e restaurantes em várias partes do mundo. 

182 Não foi possível determinar até que ponto essa revista pode ter influenciado Belaunde Terry em EAP 
já que, como vimos anteriormente, esta também publicou artigos com essa temática. 
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FIGURA 24 – Fachada principal do Cabaré Teocali, arquitetos Fernando Belaunde Terry, Edmund J. 
Whiting e Fernando del R. Torres, 1936 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1941a). 

 

FIGURA 25 – Planta e croqui do espaço interno do Cabaré Teocali, arquitetos Fernando Belaunde 
Terry, Edmund J. Whiting e Fernando del R. Torres, 1936 

   
Fonte: BELAUNDE TERRY (1941a). 



102 
A segunda fase (1936-1937) corresponde aos dois primeiros anos de exercício 

profissional de Belaunde Terry na cidade de Lima e se caracteriza por aproximar-se 

da arquitetura protomoderna. Nessa fase, ele desenvolveu projetos para uma 

residência estudantil e para um hospital maternidade; ambas as propostas podem ser 

compreendidas como continuidade daquilo que ele havia aprendido ao longo de sua 

formação nas universidades de Miami e do Texas. 

O projeto para a residência estudantil, de 1936, foi encomendado pelo 

engenheiro Alberto Alexander, que havia demonstrado interesse em construir um 

edifício que servisse aos alunos dos centros universitários de Lima. A proposta de 

Belaunde Terry tinha como referência a “aceptada práctica americana en edificios de 

este tipo” (BELAUNDE TERRY, 1943d). O edifício era composto por três andares, 

sendo que no térreo localizavam-se as dependências administrativas, sociais e 

esportivas e nos pavimentos superiores, os cômodos para os estudantes (alguns 

duplos e outros simples). No ano seguinte, já trabalhando como estagiário na 

Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, ele elaborou, em parceria com o arquiteto 

Rafael Marquina, o projeto para o hospital maternidade. Abrigando 460 leitos, o 

edifício era composto por quatro andares, nos quais ficavam distribuídas as diversas 

unidades hospitalares, como consultórios e setores administrativos e de internação. 

Os critérios que nortearam a proposta, segundo Belaunde Terry, foram o 

“funcionalismo en plano” e o “estudio adecuado de los materiales modernos” 

(BELAUNDE TERRY, 1937d), que objetivavam atender as adequadas condições 

sanitárias e o controle de temperatura. Nenhuma dessas propostas apresentadas foi 

concretizada; no entanto, elas guardam algumas características interessantes em 

comum e que merecem destaque: seu caráter social; o aspecto formal empregado 

(seu estilo), apesar de terem sido projetadas para áreas distintas da capital (a 

residência estudantil seria construída na Avenida Arenales183, na área de expansão da 

cidade, e o hospital maternidade no bairro de Santa Ana, na área antiga184); e, 

finalmente, a grande envergadura das construções no que se refere à complexidade 

construtiva. 

                  
183 Não há nenhuma informação exata referente ao local onde seria construída, contudo a informação 

do bairro onde se localizaria foi encontrada no artigo “El concurso para la Casa del Estudiante Antero 
Aspíllaga”, publicado em EAP em julho de 1941. 

184 Belaunde Terry considerou, posteriormente, que esse projeto poderia ter sido construído na Avenida 
Alfonso Ugarte, via que delimitava a área central da cidade e que se encontrava em processo de 
expansão. Ver: BELAUNDE TERRY, 1937b. 
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FIGURA 26 – Residencia estudiantil, fachada principal, 1936 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1943d). 

 

FIGURA 27 – Residencia estudiantil, planta típica e do térreo, 1936 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1943d). 
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FIGURA 28 – Hospital Maternidade, 1937 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1937b). 

 

A terceira fase (1937-1945) é caracterizada, basicamente, pela sua produção 

residencial. Embora a passagem do estilo neocolonial para o moderno tenha sido um 

movimento comum na trajetória de muitos arquitetos latino-americanos da primeira 

metade do século XX, Belaunde Terry fugiu a essa “tendência”, e sua trajetória pode 

ser compreendida, com base nessa perspectiva, numa “involução”, se comparada à 

produção de sua fase anterior, já que, nela, ocorre um movimento inverso, recuando 

do protomoderno ao neocolonial, ou regressando, até mesmo, ao neoclássico185. 

Como vimos anteriormente186, entre as décadas de 1910 e 1940, ou seja, 

praticamente antes da chegada de Belaunde Terry ao Peru, o estilo neocolonial vinha 

sendo empregado no país de forma massiva pelos arquitetos peruanos e pelo Estado, 

independentemente do tipo e uso da edificação projetada. Aos poucos, esse estilo 

tornou-se o preferido pela classe alta peruana, que se encontrava, naquele momento, 

em processo de deslocamento para as novas áreas de expansão da cidade. Este fato 

estava diretamente vinculado às influências que o Mission Style californiano havia 

                  
185 Este foi um caso particular e isolado e é um dos últimos projetos que encerram esta terceira fase na 

produção arquitetônica de Belaunde Terry como veremos mais adiante. 
186 Ver capítulo 2. 
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provocado no meio local através da divulgação de projetos em revistas, como Ciudad 

y Campo e, depois, em El Arquitecto Peruano. Nesse contexto, parecia ser mais 

conveniente para Belaunde Terry, se quisesse estabelecer-se profissionalmente, optar 

pela utilização do neocolonial em sua arquitetura. 

Todas as residências desta fase projetual de Belaunde Terry foram construídas 

na zona residencial localizada ao sul da capital, compreendida pelos bairros Jesús 

María, San Isidro e Miraflores. Inserida em um processo de expansão da cidade, essa 

zona vinha, na época, sendo ocupada pelas classes médias e altas, e caracterizava-

se por apresentar loteamentos diferentes aos da área central, mais especificamente 

no que se refere à extensão das áreas e forma dos lotes. Muitas das residências 

foram projetadas para serem construídas em extensos terrenos com áreas verdes, 

sendo estas também incorporadas aos empreendimentos. 

O primeiro projeto construído de Belaunde Terry no Peru foi a residência Mujíca 

Pumarino-Silva (1937-1938), localizada em Santa Inés, na estrada Lima-Chosica. É 

interessante notar como esse projeto se desenvolveu a partir de uma volumetria 

simples. A fachada, mesmo tendo clara influência neocolonial, foi desenvolvida de 

forma sóbria e apresenta pouca ornamentação se comparada com seu projeto 

seguinte, a residência Escardó-Vallejo (1938-1939). Isto pode ser um vestígio, ainda 

que tímido, de seus projetos protomodernos. Belaunde Terry acreditava que as 

“tendencias modernas” não significavam a perda e o não aproveitamento dos 

“recursos tradicionales” (BELAUNDE TERRY, 1939a) para a composição integral da 

arquitetura. Segundo ele, essa combinação foi a base para a elaboração do projeto da 

residência Escardó–Vallejo, que foi concebido a partir de referências aos “conceptos 

básicos del modernismo” (BELAUNDE TERRY, 1939a), buscando a “proporción 

adecuada” entre área construída e área verde. Estas últimas foram classificadas por 

ele em três tipos: o primeiro é o jardim externo anexo à calçada da rua, através do 

qual se pretendia, segundo ele, “cooperar con el Municipio en el embellecimiento de la 

vía pública”; o segundo foi concebido como uma espécie de jardim social, ao qual se 

tinha acesso através do living e; por fim, o terceiro, foi definido como jardim de serviço, 

apenas acessado pela garagem. 
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FIGURA 29 – Fachada principal da residência Mujíca Pumarino Silva, Santa Inés, Lima, 1937-1938 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1938c). 

 

FIGURA 30 – Plantas do térreo e superior da residência Mujíca Pumarino Silva, Santa Inés, Lima, 1937-

1938 

  
Fonte: BELAUNDE TERRY (1938c). 
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FIGURA 31 – Residência Escardó - Vallejo, San Felipe, Lima, 1938-1939, aquarela do arquiteto 
Fernando Belaunde Terry 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1938d). 

 

FIGURA 32 – Fachada principal da residência Escardó - Vallejo, San Felipe, Lima, 1938-1939 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1939a). 
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Ao perceber que existia uma crescente demanda por moradia para a classe 

média, Belaunde Terry decidiu incursionar no ramo empresarial, criando a firma “Plan 

Morris S.A.”187, em 1940. A casa própria, segundo ele, não devia ser um “luxo” 

somente para a classe economicamente mais favorecida, mas também para a maior 

parte da população. Ele acreditava que, para conseguir mudar esse panorama, era 

necessário ter em vista dois aspectos: o financeiro-administrativo e o arquitetônico 

(BELAUNDE TERRY, 1940b). Para poder atender ao primeiro, era necessário, de 

acordo com Belaunde Terry, que a moradia fosse pensada fora da lógica da 

“caridade” do setor público; ao contrário, ela deveria ser considerada a partir das 

vantagens econômicas que o Governo poderia obter com o financiamento dos 

imóveis. Com relação ao segundo aspecto, ele chamava a atenção para o fato de que 

a moradia tinha que ser concebida “tecnicamente”, como uma espécie de “motor” do 

qual se espera o “rendimento máximo” (BELAUNDE TERRY, 1940b). 

É com base nessas ideias que Belaunde Terry entendia que a moradia para a 

classe média deveria ser pensada a partir de sistemas padronizados, o que significava 

dizer que estas deveriam: ser compactas e livres de qualquer ornamentação; ter os 

espaços racionalizados, evitando áreas “muertas”; apresentar fachadas 

uniformizadas; e ter uma adequada proporção entre área construída e área livre. O 

desafio maior, segundo ele, seria conscientizar os arquitetos de que essa 

possibilidade poderia ser uma alternativa viável para a solução do problema de falta 

de moradia na capital. Ele ainda afirmava que era necessário que fossem destruídos 

“ciertos prejuicios que mucho perjudican a nuestra clase média en lo que se refiere a 

su manera de vivir” (BELAUNDE TERRY, 1940b). 

O “Plan Morris” oferecia sete modelos de moradias padronizadas que, 

poderiam ser financiados pela própria empresa em até 75% do custo total da obra, 

com parcelamentos que poderiam ser divididos ao longo de 10, 20 ou até 30 anos. Os 

modelos dessas construções, afirmava Belaunde Terry, não deveriam ser entendidos 

como propostas fechadas, definitivas ou obrigatórias, pois a arquitetura, na sua visão, 

evoluía constantemente na medida em que “la vivienda moderna, como el automóvil, 

                  
187 O lema da empresa era: “Cualquiera que sea su capacidad económica si ambiciona un hogar propio 

diríjase a Plan Morris S.A”. O Diretório estava composto por: A. Roy Morris (Presidente), Jorge 
Montero Muelle (Gerente), Manuel Echecopar García (Advogado), Luis J. Montero M. (Seguros), 
Fernando Belaunde Terry (Arquiteto). 
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debe modificar periódicamente sus modelos, no para crear modas en la edificación, 

sino para estar al día y rendir un servicio satisfactorio al público” (BELAUNDE TERRY, 

1940b). A falta de referências em EAP de possíveis projetos elaborados por essa 

empresa é um indício do fracasso dessa ideia inovadora para a época. Isto pode estar 

relacionado a dois fatores: a pouca receptividade pelo meio profissional e a limitação 

financeira do público aos quais os projetos se destinavam. 

 

FIGURA 33 – Proposta Nº 4 para moradia “estandardizada”, 1940 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1940b). 

 

Também no ano de 1940, Belaunde Terry elaborou o projeto de um hotel 

localizado na cidade de Tumbes, ao norte do Peru. Essa edificação foi concebida 

visando sua integração com o entorno, e é com esse objetivo que a fachada principal 

foi orientada para a Praça Teniente Vásquez. Para o seu interior foi proposta uma 

área livre com a finalidade de permitir uma visão do vale. A realização desse projeto 

teria-se dado a partir do estudo dos fatores climáticos do lugar e dos elementos 

característicos da arquitetura local, que teve como finalidade conseguir “sin disimulos 

ni engaños, el moderno plano del nuevo edificio” (BELAUNDE TERRY, 1940a). No 

entanto, o resultado final foi uma proposta neocolonial similar àquelas projetadas em 

Lima. 
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FIGURA 34 – Hotel para Tumbes, 1940 

 

Fonte: HOTELES DE TURISTAS (1952). 

 

FIGURA 35 – Hotel para Tumbes, planta do térreo, 1940 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1940a). 
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O projeto residencial encomendado pelo Dr. Alberto Rey de Castro demandou 

de Belaunde Terry uma solução original, pois, em um terreno de 800m2, localizado em 

esquina, a construção deveria ser constituída por três unidades habitacionais. Ao 

invés de propor unidades isoladas, ele decidiu agrupá-las em um único volume sem 

que perdessem sua independência nos acessos. Essa solução, além de possibilitar 

obter maiores áreas livres, afastava-se do modelo que vinha sendo utilizado pelos 

construtores na época, e que, segundo Belaunde Terry, respondiam ao 

“individualismo predominante” (BELAUNDE TERRY, 1941b), resultando em espaços 

desnecessários de separação entre as residências. Alguns elementos, como as 

sacadas e o formato das esquadrias, foram utilizados por ele com a finalidade de dar 

a ideia de conjunto, além de romper com a monotonia da fachada, criando uma 

adequada proporção com a rua. Na residência da esquina, a maior em área, ele 

propôs uma porta ornamental com a finalidade de dar destaque ao acesso principal. 

 

FIGURA 36 – Fachada principal do conjunto residencial no bairro de Orrantia, propriedade do Dr. 
Alberto Rey de Castro, 1941 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1941b). 
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FIGURA 37 – Planta baixa do conjunto residencial no bairro de Orrantia, propriedade do Dr. Alberto Rey 
de Castro, 1941 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1941b). 

 

Os projetos residenciais posteriores de Belaunde Terry, produzidos ainda 

durante o início da década de 1940, vão praticamente guardar as mesmas 

características dos primeiros, mantendo como base de estilo o neocolonial. Todos 

estes projetos também foram pensados para terrenos com grandes proporções e, 

dessa forma, mesmo que o programa solicitado exigisse uma maior área construída, 

era possível manter extensas áreas verdes. A grande maioria desses projetos 

localizava-se no bairro de San Felipe, que, segundo Belaunde Terry, era um dos 

bairros residenciais mais belos do mundo, somente comparável aos da Flórida e 

Califórnia (BELAUNDE TERRY, 1938b). Exemplos de projetos desta fase são as 

residências Smesch-Ferreiros, Belaunde-Aubry, Cruchaga-Belaunde, Barclay-

Ricketts, Gesinus Visser e Miguel Mujica. 

Os dois últimos projetos residenciais desta fase chamam a atenção pela 

solução arquitetônica empregada. O primeiro, a residência Fariña-Tweddle, perde 

formalmente, em certa medida, as características neocoloniais, se comparada aos 

projetos anteriores. Essa residência pode ser considerada como um exemplo 

antecipador da passagem de Belaunde Terry ao protomoderno. No entanto, a sua 

produção arquitetônica volta a sofrer um novo retrocesso em estilo, que se verifica no 

projeto que ele desenvolveu, pouco tempo depois, para a residência da Sra. Ana Vda. 

de Fracchia, no qual o referencial neoclássico tornou-se evidente. 
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FIGURA 38 – Residência Smesch-Ferreyros, década de 1940 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1941c). 

 

FIGURA 39 – Fachada principal da residência Belaunde-Aubry, 1942 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1942b). 
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FIGURA 40 – Plantas da residência Belaunde-Aubry, 1942 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1942b). 

 

FIGURA 41 – Fachada da residência Cruchaga-Belaunde, 1942 

.  

Fonte: BELAUNDE TERRY (1943a). 
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FIGURA 42 – Residência Barclay-Ricketts, década de 1940 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1943b). 

 

FIGURA 43 – Residência do Sr. B. Gesinus Visser, década de 1940 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1943g). 
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FIGURA 44 – Planta de situação da residência do Sr. B. Gesinus Visser, década de 1940 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1943g). 

 

FIGURA 45 – Fachada da residência Miguel Mujíca G., década de 1940 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1945g). 
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FIGURA 46 – Planta da residência Miguel Mujíca G., década de 1940 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1945g). 

 

FIGURA 47 – Residência Fariña-Tweddle, década de 1940 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1942a). 
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FIGURA 48 – Fachada da residência da Sra. Ana Vda. de Fracchia, 1943 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1943e). 

 

Por fim, os projetos que encerram esta fase, e que estavam mais uma vez 

associados ao seu envolvimento empresarial, foram: as propostas para as residências 

secundárias (chácaras) e as propostas para “urbanizaciones balnearias”188. Para 

Belaunde Terry, as áreas próximas à capital tinham potencial para serem utilizadas 

como lugares de lazer e descanso. Ele afirmava que essa tipologia de moradias, à 

época, estava caracterizada pela má racionalização da área construída, o que 

acabava por torná-la cara. Como alternativa, ele propunha que fossem criadas 

fazendas com área máxima de dois ou três hectares. Para esta modalidade de 

empreendimento, ele desenvolveu duas propostas de moradias “econômicas” que, 

segundo ele, contavam com todos os “beneficios del confort moderno” (BELAUNDE 

TERRY, 1943c), sem exceder a área necessária construída e integrando-as ao seu 

entorno. A solução arquitetônica apresentada foi também baseada no estilo 

neocolonial, porém privilegiando a utilização de materiais construtivos locais em 

detrimento dos importados. 

                  
188 Estes eram conjuntos residenciais direcionados para as classes média e alta. 
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FIGURA 49 – Residência secundária (chácara), primeira proposta, 1943 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1943c). 

 

FIGURA 50 – Planta baixa da residência secundária (chácara), primeira proposta, 1943 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1943c). 

 

FIGURA 51 – Residência secundária (chácara), segunda proposta, 1943 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1943c). 
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FIGURA 52 – Planta baixa da residência secundária (chácara), segunda proposta, 1943 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1943c). 

 

FIGURA 53 – Proposta de “urbanización balnearia” em Lima, 1943 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1946d). 

 

Os projetos de “urbanizaciones balnearias” privadas despertou um interesse 

particular em Belaunde Terry189. Em julho de 1943, ele foi autorizado, pela Resolución 

Suprema Nº693, a utilizar um terreno localizado a 50 km ao sul de Lima para a 

elaboração de um projeto para uma “urbanización balnearia”. Ele afirmou que esse 

projeto talvez tenha sido o primeiro a romper com o uso da malha ortogonal 

                  
189 Carta de Fernando Belaunde Terry a Paul Lester Wiener em 04 jan. 1945. PLWC. Box 6 - Peru. 
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(BELAUNDE TERRY, 1946d). Nesse trabalho percebem-se claramente a influência 

urbanística norte-americana (em especial a dos trabalhos de Radburn), que pode ser 

identificada nas propostas referentes à separação das vias de circulação de pedestres 

das de automóveis e no uso das vias do tipo "cul de sac", todas inexistentes em Lima 

naquele momento. O projeto foi dividido em três zonas: na primeira, ele propunha um 

centro comercial, na segunda, um hotel, e na terceira, um Club Náutico com 

estacionamento para automóveis. 

Parte dessas ideias foi utilizada por Belaunde Terry para propor o projeto para 

uma “Urbanización campestre”, localizada a 37 km da capital. Chamado por ele de 

“Ciudad Jardín”, este projeto apresentava traçado orgânico e loteamento com áreas, 

que, segundo ele, eram adequadas às urbanizações de “tipo campestre” (BELAUNDE 

TERRY, 1946f). Para Belaunde Terry as moradias deveriam ter características de 

“casas de campo”, onde as áreas verdes e o arejamento proporcionassem as 

melhores condições para a “salud del hombre”. 

Ambos os projetos inserem-se dentro do contexto em que Belaunde Terry 

exercia sua atividade política, desenvolvendo e apresentando ao Congresso da 

República projetos relativos à legislação urbana na capital peruana. Dessa forma, 

nota-se uma relação entre sua atuação parlamentar e seus interesses particulares, na 

medida em que seu esforço em elaborar e propor projetos de lei, como o dos Centros 

Climáticos de Lazer, aprovado em 1947, representaria perspectivas futuras de retorno 

financeiro particular, pois ampliaria suas expectativas de trabalho e negócios. 

Enfatizando essa ideia, verifica-se que o discurso utilizado por Belaunde Terry para 

apresentar seus projetos é semelhante àquele presente na lei dos Centros Climáticos 

de Lazer, onde no Art. 3º ele explicava: 

 

Los Centros Climáticos de Esparcimiento para la Región de Lima constarán 
de los departamentos necesarios para alojar a los interesados de las 
edificaciones que complementen al hogar en la vida diaria, en el aspecto 
religioso, recreativo, comercial, sanitario y cívico, cuidando de que no se 
carezca de ningún elemento indispensable al normal desenvolvimiento de una 
comunidad de este tipo”. (PERU, 1947) 
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FIGURA 54 – “Urbanización campestre” em Santa María, 1945-1946 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1946f). 

 

Embora essas propostas não tivessem sido concretizadas, elas são relevantes 

para a compreensão do interesse de Belaunde Terry pela ocupação de áreas 

localizadas fora da cidade. Seus projetos de “urbanizaciones” mostram, além disso, a 

sua preocupação em tentar romper com a malha ortogonal e regular da cidade a partir 

da aplicação das teorias urbanísticas norte-americanas, que nesse momento 

influenciavam o meio profissional peruano. Essas ideias já estavam presentes quando 

da elaboração da proposta, em 1945, para a Unidad Vecinal Nº 3 (UV3), coordenada 

por ele e que será objeto de discussão no capítulo 9 desta tese. 

A quarta e última fase (1945-1955) da produção arquitetônica e urbanística de 

Belaunde Terry pode ser definida como “moderna”, não obstante seja possível 

observar nela certa dualidade. As fases anteriores guardavam uma lógica projetual 

que se manteve praticamente homogênea em cada uma delas. Embora na quarta 

fase a grande maioria de seus projetos tenha tido como referência características 

modernas, ele ainda iria propor algumas residências neocoloniais, em especial entre o 

final da década de 1940 e início da década de 1950. É provável que o fator 

determinante dessa virada na sua obra projetual tenha sido a aceitação arquitetônica 
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e urbanística da UV3 no meio profissional peruano. Não resta dúvida que essa 

unidade de vizinhança veio a se constituir como o primeiro projeto moderno dessa 

natureza em grande escala. A UV3 pode ser considerada um divisor de águas na 

carreira de Belaunde Terry, já que é a partir dessa experiência que ele deu início à 

elaboração de uma série de projetos de habitação direcionados para a classe média, 

também em grande escala. Outra característica interessante é que quase todos os 

projetos desenvolvidos desta fase localizavam-se em áreas de expansão da cidade, 

dando-lhe, certamente, maior liberdade projetual. 

O Edifício Ferrand (1945-1948) foi o primeiro projeto desta fase e é 

emblemático porque sintetiza o dilema de Belaunde Terry em continuar ou não 

empregando o estilo neocolonial em seus projetos de grande porte. Além disso, é com 

este trabalho que ele dá início à elaboração de uma série de edifícios que tinham 

como principal característica o programa complexo. 

 

FIGURA 55 – Propostas para fachadas do Edifício Ferrand, 1945-1948. A primeira foi elaborada pelo 
arquiteto Alva e a segunda pelo arquiteto Belaunde Terry 

 

Fonte: EDIFICIO PARA UNA EXPOSICIÓN (1945). 

 

O Edifício Ferrand foi uma encomenda da “Compañía Inmobiliaria Moderna 

S.A.” a Belaunde Terry, que desenvolveu o projeto com a colaboração do arquiteto 

Alejandro Alva. O terreno, com forma próxima à triangular, situava-se defronte à Plaza 

de la Salud. A fachada principal foi projetada relacionando-a com essa praça, 



124 
deixando as entradas secundárias e de serviço voltadas para as ruas secundárias. O 

programa do edifício contemplava a instalação, no térreo, subsolo e mezanino da 

firma “Ferrand Hermanos S.A.”, à época, concessionária dos carros e caminhões 

Ford; e, nos outros pavimentos, salas destinadas a escritórios, ou mesmo, segundo 

Belaunde, a “centros sociales, cabarets, restaurants, galerías de artes o modas o la 

sede de alguna institución” (BELAUNDE TERRY, 1948c). A proposta original 

apresentava características protomodernas e se assemelhava, formalmente, ao seu 

projeto elaborado para a residência estudantil quase dez anos antes. Essa solução 

não agradou a seus clientes, que, após a autorização de Belaunde Terry, contrataram 

o arquiteto Alva para alterar a fachada. Ele manteve a volumetria do projeto original, 

mas incorporou ornamentação neocolonial. 

 

FIGURA 56 – Fachada principal do Edifício Ferrand, 1946-1948 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1948c). 
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FIGURA 57 – Edifício Ferrand, estado atual 

 
Foto: Yessica H. Espinoza (2011). 

 

Este momento inicial da quarta fase projetual de Belaunde Terry coincide ainda 

com os trabalhos desenvolvidos por ele na Câmara de Deputados, bem como de seu 

envolvimento acadêmico como docente na faculdade de engenharia da Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Ele elaborou, em parceria com seus alunos, um estudo 

para o principal porto da capital, El Callao, com a finalidade de criar uma zona 

industrial. Os resultados apontaram para as dificuldades de instalação no porto de 

indústrias relativas à pesca ou afins. Como solução, ele propunha a criação de uma 

nova zona portuária para embarcações de pequeno porte ao norte do Rio Rímac. 

Anexa a essa zona criar-se-ia uma urbanização mista (“terrestre-marítima”), 

incentivando o comércio e indústrias locais, valorizando a área. Para essa “comunidad 

trabajadora”, Belaunde Terry propunha também uma infraestrutura mínima necessária 

como, por exemplo, um frigorífico. Esse projeto foi apresentado por ele à Câmara de 

Deputados com o intuito de sensibilizar os parlamentares para a necessidade de se 

encontrar solução para problemas sociais através de propostas urbanísticas; no 

entanto, o projeto não chegou a concretizar-se. 
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FIGURA 58 – Proposta de zona industrial para El Callao, 1946 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1948e). 

 

FIGURA 59 – Edifício comercial, 1947 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1947c). 
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Em 1947, Belaunde Terry desenvolveu sua primeira proposta “modernista”, na 

qual é possível identificar elementos como o uso da planta livre, a janela em fita, a 

racionalização das áreas e a flexibilidade dos espaços. Tratava-se de um edifício 

comercial de onze andares, não construído, no qual seriam instalados escritórios e 

lojas. Ao que tudo indica, ele seria construído na Avenida Tacna ou Wilson. Estas vias 

situavam-se no centro da cidade e naquele momento passavam por processos de 

ampliação, o que permitia a construção de edifícios em altura. O programa foi um 

pouco mais complexo para o edifício Aymaraes, que data do final da década de 1940. 

A construção, de seis andares, seria erguida próxima da Avenida Tacna e deveria 

prever apartamentos de três diferentes tipologias nos andares superiores. Embora 

ambos os projetos tenham sido elaborados quase no mesmo momento, eles 

apresentavam soluções arquitetônicas diversas nas fachadas (internamente se 

assemelham). No caso do edifício Aymaraes é possível que a sua localização tenha 

sido fator determinante para a sua composição, adaptando-o ao entorno existente. 

 

FIGURA 60 – Perspectiva do edifício de apartamentos na Rua Aymaraes, Lima, final da década de 
1940 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1948g). 
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Paralelamente à elaboração desses edifícios em altura, Belaunde Terry 

continuou a projetar residências neocoloniais, localizadas nos mesmos bairros onde 

ele já vinha trabalhando. Não é muito clara a razão pela qual ele ainda se manteve 

preso a esse estilo nesta última fase. Porém, é possível que isso tenha relação com o 

fato de ele encontrar-se dividido entre duas atividades: a comercial/empresarial, na 

qual ele era contratado para seus serviços e que lhe dava menos liberdade projetual; 

e a política, onde, de fato, ele podia assumir uma convicção mais “modernista”. É 

possível perceber, salvo nos projetos para a “Casa y escritorio” e chalé “Huiracocha”, 

que suas propostas para as residências Castagnini e Carlos A. Vidal190 já não 

empregavam a ornamentação de forma excessiva, característica dos projetos da fase 

anterior. Esta tendência irá se tornar ainda mais evidente quando da sua proposta 

para o “Conjunto de casas para familias de clase media”. 

 

FIGURA 61 – Projeto para “Casa y escritorio”, final da década de 1940 

   

Fonte: BELAUNDE TERRY (1948d). 

 
FIGURA 62 – Chalé Huiracocha, final da década de 1940 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1949b). 

                  
190 Esse projeto foi premiado como a melhor residência de 1948 pela Municipalidad de San Isidro, em 

1949. 
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FIGURA 63 – Casa Domingo Castagnini, final da década de 1940 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1949b). 

 

FIGURA 64 – Casa Carlos A. Vidal, 1948 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1950c). 
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O projeto para o “Conjunto de casas para famílias de clase media” é um caso 

interessante. Projetado em um terreno com área de 5.790m2 e pensado com o 

objetivo de abrigar um total de 34 famílias, ele se desenvolve a partir de uma forma 

“híbrida” entre arquitetura neocolonial (nas fachadas) e moderna (na volumetria e 

organização de blocos de apartamentos) e sua concepção tinha como objetivo 

estimular o sistema cooperativo e sustentável, além de reduzir os custos da obra ao 

propor um conjunto único de moradias, ao invés destas serem construídas 

isoladamente. 

 

FIGURA 65 – “Conjunto de casas para familias de clase media”, final da década de 1940 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1949d). 

 

Em 1948, Belaunde Terry elaborou o projeto para o Pabellón de la Armada del 

Perú na Feria de Exposición de Lima no Campo de Marte, o qual foi construído no ano 

seguinte. Este projeto desenvolvia-se em dois pavimentos, ocupando uma área total 

de 1.600m2. Belaunde Terry acreditava que esses eventos davam aos arquitetos a 

possibilidade de materializar ideias que seriam impraticáveis em construções de 

caráter permanente, além de cumprir um papel importante para a assimilação de 

novas formas e métodos construtivos por parte do observador (EXPERIENCIA 

ARQUITECTÓNICA, 1949). De fato, este projeto é o que mais se aproxima das 

influências modernistas e é um ponto de inflexão em seus projetos futuros. 
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FIGURA 66 – Pabellón de la Armada del Perú, 1949 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1949h). 

 

FIGURA 67 – Vista interna do Pabellón de la Armada del Perú, 1949 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1949h). 

 

As ideias de Belaunde Terry para moradia econômica encontraram uma maior 

coerência arquitetônica quando se tratava de propô-la para empregados e 

funcionários. Ele elaborou alguns projetos de conjuntos habitacionais, entre os quais 

destacamos o “Conjunto para casas económicas”, o “Conjunto Alberto Alexander” (o 
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único construído e o único dos projetos de Belaunde Terry dessa envergadura 

urbana), o “Conjunto Los Patios” e a proposta para o “Conjunto de departamentos 

para empleados”, este último em parceira com o arquiteto Eduardo Pomareda. 

O primeiro dos projetos foi elaborado quando ele era membro ad-honorem da 

Corporación Nacional de la Vivienda (1948), cujo gerente, à época, era o engenheiro 

Alberto Alexander. Belaunde Terry utilizou um terreno de 11.830.64m2 de propriedade 

da Corporación e, em decorrência do aumento do custo dos materiais construtivos, 

como consequência da Segunda Guerra, ele propôs que as áreas das unidades 

habitacionais fossem ainda menores do que aquelas da Unidad Vecinal Nº 3, recém-

inaugurada. 

 

FIGURA 68 – Perspectiva do “Conjunto de casas económicas”, 1948 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1948b). 

 

Este conjunto pretendia servir como alternativa para os quarteirões insalubres 

de Lima, e nele seriam alojadas um total de 728 pessoas em 114 unidades, obtendo 

67% de área livre no terreno. Os edifícios, de três andares cada, foram orientados 

perpendicularmente a um espaço central de lazer. Belaunde Terry acreditava que o 
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conjunto tinha que ser concebido segundo uma escala adequada ao homem; assim, 

ele propunha espaços livres intermediários que serviriam para o acesso dos edifícios, 

além de permitirem também boa ventilação. Foram propostos três tipos de edifícios 

orientados perpendicularmente para a avenida principal, cada um deles com 

apartamentos de dois, três ou quatro quartos com 69m2, 87m2, 112m2, 

respectivamente. Segundo Belaunde Terry, a volumetria compacta permitiria a maior 

economia da estrutura em alvenaria autoportante dos edifícios. Ele não optou pela 

estrutura em concreto já que o custo deste, naquele momento, era elevado. A questão 

econômica também foi um fator definidor para a proposta das fachadas em tijolo 

aparente sem nenhuma ornamentação. 

 

FIGURA 69 – “Conjunto de casas económicas”, planta baixa dos edifícios de três quartos, 1948 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1948b). 

 

Esse projeto foi aceito pelo gerente da Corporación, porém, foi revisto, 

mantendo sua ideia geral191 no “Conjunto Alberto Alexander”. Os edifícios de três 

andares foram orientados paralelamente à Avenida Mariscal Benavides (hoje Avenida 

Colonial), onde se localiza o acesso principal do conjunto. O número de edifícios foi 

diminuído, permitindo obter 73% de área livre aumentando, assim, a área do espaço 

central (parque comum). As moradias não seriam vendidas e sim alugadas; foram 

mantidas as três tipologias propostas por Belaunde Terry, com um total de 112 

unidades (72 de dois quartos, 16 de três quartos e 24 de quatro quartos) para 560 

                  
191 As gestões para a concessão do terreno foram realizadas pelo engenheiro Salvador Boza, à época, 

Subdiretor de Urbanizações do Ministério de Fomento. Ver: BELAUNDE TERRY, 1951a. 
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pessoas, além de 16 lojas localizadas nos térreos dos edifícios próximos à Avenida 

Benavides. 

A organização dos edifícios permitiu que fossem diferenciados espaços de 

diversas escalas entre eles. Isto estava condicionado à distribuição interna das 

unidades de moradia; assim, os cômodos sociais e os dormitórios orientavam-se para 

os espaços livres utilizados como jardins, já a cozinha e sanitários orientavam-se para 

espaços livres com a função de serviço. O sistema construtivo foi realizado como 

Belaunde Terry havia sugerido, através de estrutura em alvenaria autoportante, 

eliminando-se o uso de concreto e toda ornamentação desnecessária. 

 

FIGURA 70 – Planta do “Conjunto Alexander”, 1948-1951 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1951a) 
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FIGURA 71 – Ingresso principal do “Conjunto Alexander”, 1948-1951 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1951a). 

 

FIGURA 72 – “Conjunto Alexander”, estado atual 

 
Foto: Yessica H. Espinoza (2011). 
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FIGURA 73 – “Conjunto Los Patios”, 1953 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1954g). 

 

O “Conjunto Los Patios”, como nos casos anteriores, também localizava-se na 

Avenida Colonial e foi desenvolvido como um modelo de unidade de vizinhança para 

um quarteirão de 288x476m. O conjunto estava projetado para um total de 3.093 

habitantes e tinha uma densidade de 22,6 hab/ha. Essa proposta é interessante 

porque pode ser considerada como uma tentativa de Belaunde Terry em elaborar um 

projeto em escala menor que repetisse o “sucesso” que se havia conseguido com a 

UV3. Ele propôs um conjunto com um grande espaço central onde estaria localizada 

uma escola primária com infraestrutura de esporte e parque infantil, e no lado da via 

principal, uma série de edifícios de serviços e lazer (mercado, lojas, cinema, 

estacionamentos). A moradia estava organizada em: edifícios coletivos e em altura 

(quatro andares) que se localizavam na área externa do quarteirão e no perímetro do 

espaço central; e em casas individuais de um andar, cada uma destas com um pátio 

próprio. Essa proposta mostra uma mudança nas ideias de Belaunde Terry sobre a 

moradia social que se explica pelas influências sobre o tema durante sua viagem à 

Europa, no final de 1953. 
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FIGURA 74 – Fachada e planta geral da proposta para o “Conjunto de departamentos para empleados”, 
elaborado em parceria com o arquiteto Eduardo Pomareda, 1955 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1955c). 

 

FIGURA 75 – Perspectiva da proposta para o “Conjunto de departamentos para empleados”, elaborado 
em parceria com o arquiteto Eduardo Pomareda, 1955 

.  

Fonte: BELAUNDE TERRY (1955c). 
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O “Conjunto de departamentos para empleados” foi projetado para ser 

construído em El Callao e é interessante destacá-lo já que ele foge da linguagem dura 

e fria observada na proposta para o “Conjunto Alberto Alexander”. Os edifícios de 

quatro andares foram projetados para abrigar um total de 297 pessoas distribuídas em 

47 moradias, sendo que destas, 25 eram de dois quartos, 12 de três quartos e 10 de 

quatro quartos (as duas últimas tipologias eram duplex). Estes apresentavam pilotis 

que criavam espaços vazados no térreo e formavam espaços livres de uso comum. 

Para sua estrutura seria utilizado concreto e elementos pré-fabricados. As fachadas 

estavam desprovidas de qualquer elemento ornamental, porém, como forma de 

minimizar a dureza destas, ele propôs que fossem trabalhadas através de cheios e 

vazios e parapeitos baixos dando ao conjunto um ritmo e tratamento interessante, até 

então nunca usado em seus projetos anteriores. 

Os dois últimos projetos construídos por Belaunde Terry foram as “Casas 

Gemelas” e o edifício “Interamerica”. A primeira proposta também se localiza na zona 

residencial aonde ele já vinha trabalhando, no entanto, foi o único projeto que se 

afastou radicalmente do estilo neocolonial, apresentando algumas características 

modernistas. Isto também pode ser verificado pela não utilização do telhado inclinado. 

Também se caracteriza por ter sido o único projeto do tipo residência geminada 

desenvolvida por ele. A solução empregada na fachada assemelha-se àquela 

utilizada, anos antes, no edifício Aymaraes. 

 

FIGURA 76 – “Casas Gemelas”, década de 1950 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1952b). 
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FIGURA 77 – Estudos para localização do edifício Interamerica 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1954b). 

 
FIGURA 78 – Anteprojeto para o edifício Interamerica, 1954-1957 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1954b). 
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FIGURA 79 – Edifício Interamerica, plantas baixas dos pavimentos de apartamentos e de consultórios 
médicos, 1954-1957 

 

 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1954b). 
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FIGURA 80 – Edifício Interamerica, 1954-1957 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1957a). 

 

No início da década de 1950, Belaunde Terry recebeu a encomenda da 

imobiliária Interamerica S.A. para elaborar um edifício de uso misto (salas para 

consultórios médicos e escritórios e apartamentos de luxo). O mais interessante neste 

projeto é a presença de comércio e habitação em um só edifício. Segundo Belaunde 

Terry, este tipo de projeto só era possível por ter sido aprovada a lei de propriedade 

horizontal. Outro aspecto que chama a atenção é sua localização; Belaunde Terry 

acreditava que o centro estava muito congestionado e que seria impossível acedê-lo 

mediante automóvel por causa das vias reduzidas e pela falta de estacionamentos. 

Essas razões fizeram que ele optasse por escolher um terreno de 513m2 na periferia 

do então centro da cidade, mas, próximo a importantes edifícios públicos, como os 

Ministérios da Justiça, Trabalho, Saúde Pública e Fomento, de algumas embaixadas, 
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do Parque de la Reserva e do Campo de Marte. Formalmente, o edifício se 

desenvolveu a partir de uma volumetria regular, utilizando-se pilotis que criavam um 

espaço em dupla altura para uso comercial. As fachadas seguem, 

predominantemente, a utilização de janelas em fita. 

 

FIGURA 81 – Edifício Interamerica, estado atual 

 
Foto: Esther E. Ubillus (2011). 

 

É interessante notar como a trajetória projetual de Belaunde Terry caracteriza-

se por “avanços” e “retrocessos”, que pode ser notada, em certa medida, no próprio 

debate arquitetônico vinculado em EAP. Também, é relevante destacar o fato de seus 

projetos mais “modernos” estarem localizados em áreas de expansão ou de 

intervenção da cidade, ao contrário dos residenciais, que se encontram situados nas 

áreas mais “nobres” (ver Fig. 82). Essa constatação, no entanto, não nos permite 

afirmar que ele tenha incentivado a ocupação de áreas ainda não consolidadas da 

capital, já que este fenômeno está relacionado ao fato de como se deu, em caráter 

mais amplo, seu processo de expansão. 
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FIGURA 82 – Localização geral de todos os projetos de Fernando Belaunde Terry em Lima com base 
na planta elaborada pela ONPU (1954). É possível perceber que a grande maioria de seus projetos 
modernos (verde) se localizam no eixo Lima-Callao (Av. Colonial), já seus projetos neocoloniais 
(vermelho) se localizam na zona residencial San Felipe-San Isidro-Miraflores 

   
Fonte: Elaboração do autor (2011). 

 

 



A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO URBANISMO E DO 
PLANEJAMENTO URBANO NO PERU

PARTE II



145 
5 A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DE URBANISMO DEL PERÚ (IUP) 

 

Cuando a principios de 1944 dimos cuenta de la creación del Instituto de 
Urbanismo del Perú e informamos sobre la entusiasta acogida que había 
recibido este curso de post-graduación en los círculos profesionales, entendí 
que se iniciaba una nueva era para nuestro urbanismo. (BELAUNDE TERRY, 
1945a) 

 

Em 1944, após alguns insucessos empresariais como projetista192, Belaunde 

Terry decidiu investir no ramo da formação profissional, criando o Instituto de 

Urbanismo del Perú (IUP). Ele, juntamente com os arquitetos Luis Ortiz de Zevallos e 

Carlos Machiavello e o urbanista Luis Dórich Torres, formaram, a partir da iniciativa 

privada, o primeiro centro de pós-graduação pago em urbanismo e planejamento 

urbano no Peru com a finalidade de divulgar o urbanismo e o planejamento urbano no 

meio profissional peruano193. 

O IUP foi resultado, no mínimo, de dois fatores. O primeiro está relacionado ao 

debate em EAP, em especial a partir do início da década de 1940, que tinha como 

objetivo trazer à tona a pertinência sobre a função social do arquiteto e a necessidade 

de um “novo” profissional especializado em assuntos referentes à cidade194. Esses 

temas eram comuns a vários países latino-americanos e eram abordados em 

encontros profissionais regionais. Por exemplo, no quarto (1930) e quinto (1940) 

Congressos Pan-Americanos de Arquitetos se havia recomendado a criação do curso 

de urbanismo na estrutura curricular da profissão e de “Institutos Oficiales Autónomos 

de Urbanismo y Urbanística”, respectivamente (GUTIÉRREZ, 2007, p. 61 e 65). O 

segundo fator está relacionado às possibilidades reais de criação de uma legislação 

urbana específica para as cidades peruanas. Não é por acaso que Belaunde Terry 

utilizasse os estudos elaborados no IUP durante sua campanha política e que, 

posteriormente, durante sua gestão como Deputado por Lima conseguisse, de fato, 

que fossem aprovadas importantes leis urbanísticas. 

                  
192 Por exemplo, o Plan Morris (1940) e seus projetos para residências secundárias (1943). 
193 O capital inicial para a criação do IUP foi bancado pelos próprios fundadores e, depois, mantido com 

os próprios ingressos das matrículas dos alunos. Em reunião realizada em 04 de abril de 1944, os 
engenheiros Alberto Jochamowitz e Luis Dórich foram nomeados Diretor e Secretário/Tesoureiro, 
respectivamente, para o biênio 1944-1945. 

194 O artigo do urbanista francês George Sebille “¿Es el urbanista el arquitecto?” teve grande 
repercussão no meio profissional. Ver: capítulo 3. 
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Segundo Belaunde Terry, o IUP se confundia com as aspirações e ideais dos 

principais centros onde o urbanismo vinha “florecendo” (BELAUNDE TERRY, 1944a), 

em especial, nos EUA195. Para a organização e conteúdo programático do IUP foram 

decisivos dois artigos publicados em EAP poucos anos antes: “La enseñanza del 

urbanismo en los EEUU” (maio de 1941)196, da arquiteta argentina Carmen Renard, e 

“El técnico urbanista” (maio de 1943)197, do arquiteto austríaco Karl Brünner. 

O artigo de Renard198 informava sobre a organização dos cursos 

especializados em urbanismo nas universidades de Harvard, Cornell, Columbia e no 

MIT, identificando aspectos comuns e temas centrais. Ela explicava que o urbanismo 

nos EUA implicava estudos em quatro temas: o urbanismo propriamente dito ou 

estudo de cidades, estudo de agrupamentos de moradias, urbanismo regional e 

metropolitano, e “urbanismo rural”. Segundo Renard, os urbanistas nesse país não 

eram só arquitetos mas profissionais formados em diversas áreas, como a sociologia, 

o direito, a engenharia etc. Ela explicava que, em média, os cursos duravam dois anos 

e que na Universidade de Columbia, era possível conclui-lo em um ano se fosse 

comprovada a experiência do candidato na área. 

Já Brünner, a partir de uma perspectiva mais ampla, afirmava que os cursos 

especializados em urbanismo deviam estar baseados na estrutura curricular dos 

cursos de arquitetura. Isto não significava para ele que os arquitetos pudessem ser 

considerados urbanistas, pelo contrário, para serem considerados como tais seriam 

necessários estudos especializados. Essa especialização, segundo ele, poderia ser 

realizada de três formas: em institutos criados nas próprias faculdades de Arquitetura 

ou através de uma série de conferências que se constituiriam como cursos de 

complementação e atualização; em institutos independentes da universidade, os quais 

deveriam ter uma estrutura curricular abrangendo várias especialidades, ou seja, 

                  
195 É interessante o fato de que ao longo dessa década fossem criados cursos de planejamento urbano 

em quinze centros de estudos superiores nesse país. Por exemplo, em 1941 foram criadas as Escolas 
de Planejamento na Universidade de Michigan, no Instituto de Tecnologia de Illinois e na Universidade 
de Washington. Em 1944, foi estabelecido o programa de planejamento urbano na Universidade de 
Wisconsin. Em 1946, foram criados os cursos de planejamento urbano na Universidade de Carolina 
do Norte e no Michigan State College. (PERLOFF, 1957, p. 59-60). 

196 Esse texto foi tomado da revista argentina Revista de Arquitectura e apareceu, inicialmente, em 
novembro de 1940. 

197 Trata-se de um capítulo do livro de Brünner “Manual de Urbanismo” publicado em 1940. 
198 Ela se encontrava nos EUA cursando uma especialização em urbanismo na universidade de 

Columbia viabilizado por uma bolsa do Instituto Cultural Argentino-Norteamericano. 
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multidisciplinar; ou, finalmente, em institutos criados nas faculdades de Direito. Para o 

primeiro desses casos, Brünner apontava como exemplos os Seminários de 

Urbanismo ministrados por ele nas universidades de Berlim, Viena e Santiago do 

Chile, entre as décadas de 1920 e 1930; para o segundo, ele dava como exemplo a 

School of City Planning de Harvard; e para o terceiro caso, o Institut d’Urbanisme da 

Universidade de Paris, sendo que, neste caso, segundo Brünner, os egressos não 

poderiam ser considerados como urbanistas, mas sim como advogados ou 

administradores especializados em temas relacionados à cidade. Brünner chamava a 

atenção para o fato de que esses cursos de especialização deveriam ter uma duração 

de dois a três anos e, ainda, que os países latino-americanos deviam organizar um 

departamento de urbanismo anexo às faculdades de Arquitetura, já que as 

experiências por ele desenvolvidas na Alemanha apontavam que os arquitetos 

estavam perfeitamente preparados para aprenderem os “fundamentos y prácticas del 

urbanismo” e da “arquitectura de ciudades”. 

A partir dessas observações de Brünner e, em especial, pelo fato de ter sido 

criado independentemente da Escuela Nacional de Ingenieros, compreende-se que a 

estrutura curricular do IUP tenha sido proposta de forma mais ampla abrangendo 

diversas especialidades. Mas não só isso: Ortiz de Zevallos se havia formado no 

Institut d’Urbanisme, Dórich havia também iniciado ali o mesmo curso, mas acabou 

formando-se no MIT. Ou seja, existia uma experiência e conhecimento de 

profissionais envolvidos com a criação do IUP com cursos na Europa e nos EUA. Isto, 

na prática, implicou que o IUP fosse criado como uma “mistura” de ambas as 

realidades, o que significou uma tentativa de ligação entre tradição e modernidade. 

Assim, por um lado, foram contempladas disciplinas que se centravam mais na 

investigação histórica e sociológica das cidades como consequência da influência de 

Patrick Geddes e Marcel Poëte, viés mais teórico com o qual Belaunde Terry se sentia 

mais identificado; e, por outro lado, criaram-se disciplinas bem mais práticas como 

influência dos cursos norte-americanos. 

Isto é mais evidente se analisarmos a estrutura curricular do IUP. O fato de ele 

ter sido organizado para uma duração de um ano, ou seja, dois semestres, mostra 

que, desde sua criação, a julgar pelas observações de Renard, ele estava direcionado 

a graduados em arquitetura e engenharia. Além disso, na própria seleção dos 
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candidatos eram avaliados os currículos e considerada a experiência na área e, em 

especial, a vinculação a órgãos públicos. 

 

FIGURA 83 – Almoço de confraternização dos professores e alunos da primeira turma do Instituto de 
Urbanismo del Perú. Belaunde Terry aparece em destaque 

 
Fonte: 40º ANIVERSARIO DEL IUPP (1984). 

 

O curso do Institut d’Urbanisme, que tinha duração de dois anos, estava 

estruturado em duas especialidades: a primeira tinha as seguintes disciplinas: 

Evolução das Cidades, Organização Local das Cidades, Organização Administrativa 

das Cidades, Organização Econômica das Cidades, e Arte e Técnica da Construção 

das Cidades. A segunda especialidade contemplava as disciplinas de Direito Civil, 

Direito Administrativo e Contabilidade e outras específicas às atividades de funcionário 

municipal (BRÜNNER, 1940, p. 29). Já no caso norte-americano, os cursos se 

estruturavam, basicamente, em seis áreas: Estudos de Projetos Urbanísticos e de 

Agrupamentos de Moradias, Técnica do Urbanismo, Introdução à Engenharia 

Urbanística, Financiamento de Edificações, Pesquisas em Métodos Construtivos e 

História e Teoria do Urbanismo (RENARD, 1940, p. 622-623). As disciplinas do IUP 

foram as seguintes: no primeiro semestre, Estatística e Demografia Urbanas, 

Evolução da Cidade, Teoria e Prática da Composição Urbana, e Engenharia Municipal 

I (Sanitária); já no segundo semestre, constavam Arquitetura Paisagística, 

Administração Municipal, Planejamento Regional e Rural, Engenharia Municipal II 

(Pavimentação) e Engenharia Municipal III (Instalações elétricas da cidade). Ou seja, 

existia uma prevalência e maior influência da estrutura norte-americana. Da mesma 
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forma, como Brünner havia colocado, todas as disciplinas, conforme relatado por 

Belaunde Terry, eram desenvolvidas através de conferências. 

Porém, os aspectos mais importantes dessa estrutura curricular foi o fato do 

corpo docente ser constituído por especialistas e professores reconhecidos em suas 

respectivas áreas de estudo e que haviam apoiado a criação do IUP desde o início, 

como Alberto Jochamowitz, Emilio Harth-Terré, Emilio Romero, Alberto Alexander, 

Carlos Montero Bernales e Salvador Boza, muitos deles também colaboradores de 

EAP199. Citemos ainda a aproximação com os estudos arqueológicos, através de Julio 

C. Tello que, por um lado, influía sobre as pesquisas da cidade a partir da sua origem 

e desenvolvimento e, por outro, enfatizava a importância de aspectos tradicionais em 

estudos contemporâneos200. Como vimos anteriormente, este era um tema que 

Belaunde Terry apoiava e pelo qual tinha grande interesse201. 

Existia, no entanto, uma diferença significativa entre o IUP e os cursos 

europeus e norte-americanos. Apesar de que nesses centros o número máximo de 

alunos variava entre 8 e 10, no IUP foi estabelecido o número de 15, sendo que a 

primeira turma foi composta por 26 alunos. Isto evidencia o interesse dos profissionais 

locais pelo curso, mas, também, provavelmente, um “bom negócio” para Belaunde 

Terry e seus parceiros202. 

Os trabalhos técnicos desenvolvidos pelos alunos do IUP, segundo Belaunde 

Terry, serviriam às autoridades competentes (da Prefeitura e do Estado), orientando 

suas propostas de intervenção na capital e, em especial, na elaboração do seu plano 

diretor. Nesse sentido, como trabalho final de curso, se exigia dos alunos que 

elaborassem uma pesquisa sobre algum aspecto urbano da cidade. A ideia era que, 

ao juntar todos esses estudos, criar-se-ia uma espécie de “tesis colectiva”, a que se 

denominou Ensayo de Expediente Urbano de Lima. (ALMUERZO ANUAL, 1945). 

                  
199 Como, por exemplo, o arqueólogo Julio C. Tello, Alfonso Pons Muzzo, Alberto Jochamowitz, Augusto 

Benavides, Alberto Alexander, Pedro Larrañaga e Sixto Albareda. 
200 Além disso, lembremos-nos dos aportes das pesquisas de Emilio Harth-Terré sobre arquitetura e 

urbanismo pré-hispânicos. 
201 Ver capítulo 3. 
202 O mesmo não aconteceu com as turmas seguintes. Por exemplo, na turma de 1945 foram aceitos, 

somente 16 alunos, dentre eles destacamos o arquiteto Adolfo Córdova, o engenheiro José 
Barbagelata (Chefe da Sección de Catastro da Prefeitura de Lima), Enrique Pérez Palacios (Servicio 
Técnico de Pavimentaciones y Urbanizaciones do Ministério de Fomento), o engenheiro Eduardo 
Albareda (Sección de Estudios de Aguas do Ministério de Fomento), o arquiteto Eduardo Velaochaga 
(Departamento de Obras do Consejo Municipal de Lima), entre outros. (INSTITUTO DE URBANISMO, 
1945). Em 1946, foram aceitos 17 candidatos. 
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Os pós-graduados do IUP teriam uma missão relevante no desenvolvimento de 

todas as cidades peruanas e não somente na capital. Segundo Alberto Alexander, era 

necessário que nos povoados de todo o país fosse aplicado e aperfeiçoado o 

urbanismo, fazendo deste um instrumento em prol da comunidade (ORTIZ DE 

ZEVALLOS, 1944). Por sua vez, Ortiz de Zevallos afirmava que: 

 

El urbanismo es hoy de una vital importancia para el normal desarrollo de 
nuestra patria. En efecto, debido a causas variadas como la apertura de 
nuevas carreteras, la aparición de las vías aéreas, la mayor velocidad de los 
transportes, la valorización de las nuevas zonas explotadas del territorio y 
otras muchas, han aparecido dos tipos de fenómenos urbanos que no 
podemos desconocer y que nos urge estudiar para resolver debidamente los 
problemas que de ellos se derivan. (ORTIZ DE ZEVALLOS, 1944) 

 

No entanto, o maior desafio para o IUP foi consolidar sua credibilidade e 

mostrar ao público em geral, e aos profissionais em particular, que os estudos nele 

realizados eram relevantes e necessários e, que, além disso, era preciso continuar 

estudando, especializar-se e atualizar conhecimentos para evitar que continuassem a 

serem ensinadas teorias urbanas já ultrapassadas afastando-se de “todo criterio de 

hermético academicismo” (BELAUNDE TERRY, 1944a). A respeito disso Belaunde 

Terry afirmava que: 

 

Nuestras profesiones liberales han estado sufriendo, desde tiempos remotos, 
del terrible mal crónico que ha atacado a un fuerte porcentaje de sus 
efectivos, restándoles prestigio y respetabilidad y creando esas olas de 
resistencia pública contra los que ostentan, pomposamente, los títulos de 
Ingenieros y Doctores. La enfermedad se ha presentado con los síntomas 
clarísimos de la egolatría y de la suficiencia en quienes, al dejar las aulas 
universitarias, hacen cerrado definitivamente los libros y se han dedicado a 
"pontificar" sobre sus respectivas materias. Impresionado sin duda por estos 
"casos" y haciendo pagar a justos por pecadores. (BELAUNDE TERRY, 
1944a) 

 

E ainda que: 

 

Contrariando los principios naturales no ha habido en este feliz nacimiento del 
Instituto de Urbanismo padres que hayan engendrado hijos. Por el contrario, y 
con el perdón de Darwin, son los alumnos, los hijos, esos entusiastas 
postgraduados, los que han engendrado a los padres, dándole forma 
didáctica y plan de estudios al Instituto y nombrando con sano criterio a sus 



151 
directores y a su facultad distinguidísima, que han respondido al llamado con 
entusiasmo que les hace honor. (BELAUNDE TERRY, 1944b) 

 

Foi essa a razão pela qual Belaunde Terry decidiu realizar sua matrícula como 

aluno. Esse gesto fez com que altos funcionários do Governo e das Prefeituras se 

matriculassem no IUP (DÓRICH, 1997, p. 66), como foram os casos de Alfredo 

Dammert Muelle (arquiteto e Diretor da Sección de Proyectos do Departamento de 

Arquitectura do Ministério de Fomento), Ernesto Gastelumendi (engenheiro do 

Consejo Distrital de San Isidro), Rafael Grau (engenheiro da Sección de Estudios 

Urbanos do Ministério de Fomento), Enrique Rivero (Prefeito de Chorrillos e Chefe do 

Departamento de Ingeniería da Caja Nacional del Seguro Social), Pedro Roselló 

(industrial e importante anunciante em EAP), Gustavo Tode (engenheiro Chefe do 

Departamento Técnico da Prefeitura de Miraflores), Alberto Valverde (engenheiro da 

Sección de Estudios y Proyectos do Departamento de Obras Sanitárias do Ministério 

de Fomento), David Vega Christie (Chefe da Sección Técnica do Consejo Distrital de 

Barranco), Pedro Villanueva del Campo (engenheiro Inspetor do Consejo Provincial de 

Lima), entre outros. 

Em dezembro de 1944 foi realizado em Lima o Congreso de Organización y 

Administración de Hospitales, sob auspícios da Oficina Sanitária Pan-Americana. 

Esse evento, de escala continental, foi importante por duas razões: a primeira tem a 

ver com o fato de propiciar a visita de vários profissionais estrangeiros à capital, entre 

eles os arquitetos José Villagrán García e Mario Pani (representantes do México) e 

Rafael de Cárdenas (representante de Cuba). A segunda razão é marcada pelo 

interesse dos fundadores do IUP por projetá-lo ao nível continental203. 

Para isso, era necessária a circulação de profissionais estrangeiros no Peru e, 

mais especificamente, a participação destes no IUP como palestrantes e 

conferencistas, além da divulgação das atividades desenvolvidas nesse centro de 

estudos em revistas internacionais especializadas204. A situação internacional se 

mostrava favorável a essas aspirações já que a Política da Boa Vizinhança havia 

                  
203 Nesse evento, Alfonso Calderón, Ministro de Assistência Pública e Previsão Social do Equador, 

havia chamado a atenção à importância do IUP e a possibilidade de criar um centro de estudos similar 
nesse país. 

204 A revista argentina Revista de Arquitectura, reproduziu na sua edição de abril de 1945, um artigo de 
EAP onde se falava das atividades do Instituto de Urbanismo del Perú. 
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facilitado a circulação de profissionais norte-americanos no país, destacando-se as 

visitas de Francis Violich e Chloethiel Woodward Smith. Ainda nesse período 

Belaunde Terry iniciou as gestões necessárias para viabilizar a visita de Paul Lester 

Wiener ao Peru, em 1945, a fim de ministrar uma série de palestras no IUP205. 

O curso de pós-graduação foi ampliado para outros profissionais a partir da 

turma de 1946. Belaunde Terry, naquele momento diretor do IUP206, propôs a 

mudança dos critérios de seleção dos candidatos, passando a ser aceitos não só 

arquitetos e engenheiros, mas também advogados, economistas, juristas etc.207. Ele 

acreditava que era necessário ampliar os conhecimentos de todas as profissões 

liberais, “desde el médico hasta el abogado” para assim preparar um verdadeiro 

“Estado Mayor” de homens capacitados para “dar el rumbo a la expansión de nuestros 

centros poblados” (PUNTOS DE VISTA, 1947a). 

Em 1946, Belaunde Terry, na sua condição de Deputado por Lima, conseguiu 

que os estudos realizados no IUP, com a finalidade de criação de leis urbanísticas, 

fossem levados ao Congresso, os quais foram aprovados e viabilizados graças ao 

apoio que ele tinha tanto no Legislativo quanto no Executivo. De fato, como ele próprio 

afirmou, aos membros do IUP devem-se a criação do Plan de Viviendas e do Plan de 

Unidades Vecinales (PUNTOS DE VISTA, 1947a), em 1945. O mesmo aconteceu 

com as leis de criação dos Centros Climáticos de Esparcimiento, da Propiedad 

Horizontal, da Corporación Nacional de la Vivienda (CNV) e da Oficina Nacional de 

Planeamiento y Urbanismo (ONPU), todas elas em 1946. Ainda segundo Belaunde 

Terry, a criação das Comisiones de Urbanismo em várias Prefeituras foram provas de 

que o IUP havia cumprido sua missão através do esforço coletivo. 

 

 

 

                  
205 Carta de Fernando Belaunde Terry a Paul Lester Wiener em 04 jan. 1945. PLWC. Box 6 - Peru. Ver 

capítulo 5. 
206 Ele havia sido indicado à direção do IUP para o biênio 1946-1947. 
207 Alguns dos alunos foram: Fernando Choza N. (Sección de Saneamiento do Ministério de Fomento), 

Eduardo Glave Valdivia (advogado), Antonio Castro (General da Fuerza Aérea del Perú), Agustín 
Góngora M. (Sección de Planificación Urbana do Ministério de Fomento), Carlos Osorio (engenheiro 
Chefe da Sección de Control de Urbanizaciones do Ministério de Fomento), o estudante haitiano de 
matemáticas Anton W. Lew, entre outros. 
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FIGURA 84 – Almoço de confraternização dos professores e alunos da quarta turma do Instituto de 
Urbanismo del Perú, à época, Fernando Belaunde Terry (em destaque) era Diretor da instituição 

 
Fonte: ALMUERZO DEL INSTITUTO (1947). 

 

O final da década de 1940 marcou uma nova etapa do IUP. Apesar de seu 

reconhecimento nacional, o IUP ainda não havia conseguido projetar-se 

internacionalmente. Seguindo as sugestões de Paul Lester Wiener e José Luis Sert, 

de que somente após o IUP ser anexado a “una escuela superior o Universidad, se 

podría dar la enseñanza adecuada y se podría pensar […] en un centro de 

investigación de la realidad urbana hispano americana”208, Ortiz de Zevallos avaliou as 

possibilidades do IUP ser incorporado a uma instituição educacional pública; segundo 

ele, as atividades do instituto requeriam recursos financeiros e atividades que não 

poderiam ser mais assumidos por uma instituição privada. Ele chamava a atenção 

para o fato de que o Estado não possuía nenhum centro de estudos e de pesquisas 

que tivesse aportado enormes benefícios ao progresso social e nacional do país como 

o havia feito o IUP. Assim, ele propôs que este deveria ser acolhido em algum centro 

de estudos superior como a Universidad Mayor de San Marcos ou a Escuela Nacional 

de Ingenieros (ENI). A respeito disso Belaunde Terry afirmava que: 

                  
208 Carta de Luis Ortiz de Zevallos a José Luis Sert e Paul Lester Wiener em 31 jan. 1951. PLWC. Box 6 

- Peru. 
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[…] la fundación del Instituto de Urbanismo del Perú como entidad particular y 
la realización de sus tareas no constituían sino una primera batalla victoriosa 
que no podía satisfacer por completo sus ideales. Era necesario oficializar su 
enseñanza, llevarla a la esfera universitaria es decir, crear, en buena cuenta, 
la carrera del urbanista. (BELAUNDE TERRY, 1949g) 

 

Após serem estudadas ambas as possibilidades, Ortiz de Zevallos chegou à 

conclusão de que o centro de estudos mais indicado seria a Escuela Nacional de 

Ingenieros já que os estudos de pós-graduação do IUP poderiam servir como estudos 

complementares de urbanismo dos Departamentos de Arquitetura, Engenharia Civil e 

Engenharia Sanitária (PUNTOS DE VISTA, 1949f)209. A anexação do IUP à ENI deu-

se em novembro de 1949 210, o que o converteu no “primer centro académico de 

enseñanza de planeamiento urbano en América Latina” (DÓRICH, 1997, p. 66). Isto 

foi possível já que vários profissionais que haviam estudado o estavam vinculados ao 

IUP haviam sido incorporados como docentes à ENI, como foi o caso do próprio 

Belaunde Terry211. O nome do IUP mudou para Instituto de Urbanismo de la Escuela 

Nacional de Ingenieros (IUENI), e foi considerado como um Departamento 

independente dirigido por uma Junta de Profesores e por um diretor. 

 

FIGURA 85 – Propaganda do IUENI divulgada no jornal El Comercio 

 
Fonte: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (1950-1954). 

                  
209 Posteriormente, também foram aceitos engenheiros civis formados na Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 
210 Atas da Escuela Nacional de Ingenieros, sessão do Consejo Directivo realizada em 09 nov. 1949, 

folha 477. Seguindo a sugestão de Belaunde Terry, o Consejo Directivo da ENI nomeou o arquiteto 
Ortiz de Zevallos como Diretor do IUEI. 

211 Lembremos que ele se havia vinculado à ENI em 1946 após a reforma universitária. 
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Essa conquista de Ortiz de Zevallos logo possibilitou o primeiro reconhecimento 

internacional do IUENI. Em maio de 1950 foi realizado em Quito o Primeiro Seminário 

Regional de Assuntos Sociais, organizado pela União Pan-Americana, que tinha como 

temas centrais a moradia e o urbanismo na América Latina. Participaram 

representantes do Equador, da Venezuela, da Colômbia, do Panamá e do Peru (a 

delegação peruana esteve formada pelo engenheiro David Vega Christie e por 

Belaunde Terry representando a Corporación Nacional de la Vivienda e a Oficina 

Nacional de Planeamiento y Urbanismo, respectivamente). Foram selecionados quatro 

subtemas principais: as cooperativas, a educação operária, o serviço social, a moradia 

e o planejamento (UNIÓN PANAMERICANA, 1952, p. 6-7). Esse evento foi importante 

para a projeção continental dos êxitos conseguidos no Peru em matéria de moradia e 

legislação urbanística, mas também no campo do ensino ao formar especialistas para 

enfrentar os diversos problemas urbanos. Uma das sugestões deliberadas nesse 

seminário apontavam que: 

 

O Instituto de Urbanismo del Perú puede ser convertido en Instituto Regional 
de Urbanismo, ofreciendo becas de enseñanza a los países participantes en 
los Seminarios a fin de que se formen especialistas en Planificación. (UNIÓN 
PANAMERICANA, 1952, p. 83) 

 

A indicação do IUENI como um centro regional de planejamento urbano 

significou uma mudança na sua concepção e orientação. Num primeiro momento, 

havia que consolidar seu papel internacional através da contratação de um 

profissional de prestígio também internacional. Belaunde Terry, propôs à Junta de 

Profesores da ENI que fosse enviada uma carta ao Governo Peruano solicitando, 

através de seu representante na OEA, “dentro de su programa de ayuda técnica”, que 

fosse contratado um urbanista de prestígio internacional para se juntar ao corpo 

docente do IUENI na condição de professor visitante212. Ele e Luis Ortiz de Zevallos 

haviam pensado que José Luis Sert, Paul Lester Wiener ou o próprio Le Corbusier 

poderiam ser os candidatos mais adequados. Inclusive, Ortiz de Zevallos havia 

sugerido a José Luis Sert que sua presença em Lima, naquele momento, seria 

indispensável e chamava a atenção de que seria interessante que alguns dos três 

                  
212 Atas da Escuela Nacional de Ingenieros, sessão da Junta de Profesores realizada em 07 nov. 1950, 

folha 20. 
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realizasse algum seminário, uma série de conferências ou mesmo um curso no 

IUENI213. Ortiz de Zevallos solicitava ainda, caso nenhum deles pudesse viajar a Lima, 

que indicassem dois urbanistas, preferencialmente europeus, para realizar um 

seminário na ENI e para trabalharem na Oficina Nacional de Planeamiento y 

Urbanismo e na Corporación Nacional de la Vivienda214.  

Um segundo momento teve a ver com a adaptação do IUENI aos assuntos que 

vinham sendo tratados nesse tipo de encontros internacionais. Quer dizer, o IUENI 

tinha que orientar-se aos novos temas incorporados pelas agências internacionais 

com relação à América Latina, o que implicou uma mudança na sua estrutura 

curricular. Esta foi direcionada abrangendo uma escala maior, a do planejamento 

urbano, considerado “una ciencia que estudia el planeamiento integral de las 

ciudades” (ORTIZ DE ZEVALLOS, 1951). Essa mudança possibilitaria que 

profissionais de outros países pudessem estudar os problemas urbanos peruanos. 

Ortiz de Zevallos afirmava que: 

 

Sólo tenemos una ruta que sabemos es segura y que nos podrá llevar a un 
resultado eficaz: debemos estudiar nuestra realidad urbana para crear un 
urbanismo que resumiendo las enseñanzas y directivas generales del 
urbanismo europeo y norteamericano, sea un urbanismo propio a nuestra 
realidad, que nos permita prever los problemas resultantes de la 
transformación industrial, restablecer el equilibrio entre el campo y la ciudad. 
(ORTIZ DE ZEVALLOS, 1948) 

 

Ainda segundo Ortiz de Zevallos, a nova estrutura curricular do IUENI foi 

resultado das novas “tendencias del urbanismo contemporáneo”. Ele afirmava que: 

 

[...] el urbanismo contemporáneo [...] ha ampliado considerablemente su radio 
de acción, pretende organizar no sólo conjuntos urbanos y nuevas urbes, sino 
extensas regiones y sistemas de regiones […] esta tendencia reposa en la 
enseñanza de los grandes centros universitarios como el Instituto de la 
Universidad de París, el Instituto de Urbanismo de Bruselas, el Massachusetts 
Institute of Tecnology para no citar sino algunos de los centros de más 
importancia. (ORTIZ DE ZEVALLOS, 1951) 

 

                  
213 Carta de Luis Ortiz de Zevallos a José Luis Sert em 31 jan. 1950. PLWC. Box 6 - Peru. 
214 idem. 
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Apesar de que ele afirmava que existia, nessa nova estrutura curricular, uma 

influência de centros europeus, na verdade é possível perceber que existiu 

praticamente uma influência somente norte-americana, mais especificamente da 

Universidade de Chicago. De fato, na década de 1950, os cursos de urbanismo e 

planejamento urbano nos EUA organizavam as disciplinas em cinco áreas: 

Desenvolvimento e Conservação de Recursos Naturais, Transportes, 

Desenvolvimento da Região, Pesquisas de localização e Marketing de Zonas 

Industriais, e Organização do Território e Desenvolvimento Exterior (PERLOFF, 1957, 

p. 121-122). Da mesma forma, as disciplinas do IUENI foram organizadas também em 

sete áreas específicas215: História (“Evolución Urbana e Historia de la Ciudad”, “La 

ciudad Pre-Hispánica”, “La Ciudad Colonial”, “La Ciudad Republicana”, “Evolución del 

Municipio”; Geografia (“Geografía física y Humana del Perú”, “Climatología y 

Geología”; Economia e Sociologia (“Higiene Social de la Ciudad”, “Demografía” e “La 

Ciudad y el Municipio”; Direito (“Nociones Prácticas de Derecho Civil y Administrativo”; 

Arte e Prática do Planejamento Urbano (“Teoría y Práctica del Urbanismo”, “El 

Problema de la Vivienda”, Ingeniería Sanitaria”, “Instalación Eléctrica”, “Expediente 

Urbano”, “Pavimento y Replanteo de Urbanizaciones”, “Catastro”, “Planeamiento 

Regional”, “Arquitectura Paisajista”, Relações da Cidade (“La Ciudad y la Defensa 

Nacional”, “La Ciudad y la Aviación”, “La Ciudad y las Riberas”, “La Ciudad y el 

Puerto” e, finalmente, Temas Livres (conferências). A julgar pelas disciplinas, é 

interessante perceber que aquelas sobre a história da cidade peruana ganharam 

ainda mais importância. Além disso, isto implicou que fossem contratados outros 

profissionais destacados, como, por exemplo, Raúl Porras Barrenechea, Jorge 

Basadre, José Pareja y Paz Soldán, entre outros. 

O maior número de disciplinas implicou também que fosse aumentada a carga 

horária dos docentes. Isto fez com o que curso tivesse uma duração de dois anos, ou 

seja, o dobro que no IUP. Outro aspecto importante foi que enquanto o diploma do 

IUP equivalia a uma especialização em urbanismo, o diploma do IUENI equivalia a um 

                  
215 No ano seguinte, em 1952, a estrutura curricular foi revista sendo suprimida, somente, a última área. 

O corpo docente e as disciplinas foram quase os mesmos, somente foram acrescentadas duas 
conferências na área de Economia e Sociologia: “Demografía” e “Higiene Social de la Ciudad”. 
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“máster” em Urbanismo. Além disso, o IUENI iniciou a publicação de livros e apostilas 

dos próprios professores216. 

Ortiz de Zevallos pretendia que existisse uma maior circulação de profissionais 

de prestígio mundialmente reconhecido no IUENI para ministrarem palestras e 

seminários. Dessa forma, poderia haver uma aproximação direta com os “lineamentos 

generales del urbanismo moderno”. Segundo ele, isso poderia ser benéfico para o 

país na medida em que poderiam ser realizados estudos comparativos ou mesmo 

troca de experiências a partir de profissionais que haviam visto suas cidades 

passarem pelo processo de industrialização. Mesmo estando previsto que o início das 

aulas aconteceria em 1950, estas começaram efetivamente em 20 de junho de 1951; 

no mês seguinte, o Diretor da ENI, Eng. Manuel B. Llosa, inaugurou oficialmente o 

IUENI na cerimônia de encerramento da Exposição Comemorativa dos 75 anos da 

ENI (ORTIZ DE ZEVALLOS, 1952, p. 156). Nesse evento, Ortiz de Zevallos declarou 

que: 

 

Hace diez años el Urbanismo era una disciplina apenas conocida en el Perú y 
sólo cultivada por reducido más selecto grupo de profesionales. Junto a su 
atinada pero, lógicamente limitada labor, campeaba el empirismo y la solución 
de nuestros ya graves problemas urbanos, era el fruto de la intuición y del 
azar, más que el resultado de un estudio técnico […] Y al recoger la antorcha 
de la enseñanza del Urbanismo en nuestra patria, portada por tan 
brillantemente por esta institución, la Escuela Nacional de Ingenieros da un 
paso más, de trascendente importancia en su eficiente labor de preparar a 
nuestras “elites” técnicas. (ORTIZ DE ZEVALLOS, 1952, p. 156-157) 

 

Apesar dos esforços dos profissionais peruanos, o IUENI não chegou a 

consolidar-se como o tão esperado Instituto Regional217. Este, por sua vez, constituiu-

se na Colômbia através da criação, em 1951, do Centro Interamericano de Vivienda y 

Planeamiento (CINVA), após um acordo entre a OEA, a Universidade de Colômbia e o 

Instituto de Crédito Territorial daquele país. Como os cursos no CINVA estavam 

                  
216 “Curso de Evolución Urbana” do arquiteto Luis Ortiz de Zevallos, “El Pavimento de las Ciudades y 

Replanteo de Urbanizaciones” do engenheiro Alberto Regal e um resumo da disciplina do engenheiro 
Luis Dórich sobre "Teorías y Práctica del Urbanismo”. O livro de Ortiz de Zevallos é interessante 
porque cita as referências por ele utilizadas, algumas delas são: “Qu’est-ce que l’urbanisme? 
Introduction à l’histoire de l’urbanisme” e “Géographie des Villes” de Pierre Lavedan, “Introduction à 
l’urbanisme” de Marcel Poëte etc. 

217 Ainda, em 1953, Anatole Sollow, chefe da División de Vivienda y Planificación da União Pan-
Americana, após visitar Lima, insistia na importância dos estudos no IUENI para a região. (APUNTES 
A MANO LIBRE, 1953). 
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direcionados a pesquisas sobre moradia social e tinham curta duração (nove 

meses)218, isto não implicou que o IUENI perdesse visibilidade ao nível continental. 

Além disso, na medida em que a experiência peruana em moradia social continuava a 

ser um referencial importante219, foi possível a circulação de profissionais peruanos a 

esse centro de estudos220. Ao respeito do CINVA, Francis Violich opinava que: 

 

En el campo de la vivienda, sin embargo, se ha hecho mucho progreso en el 
entrenamiento de especialistas a través del Centro Interamericano da 
Vivienda de Bogotá, una entidad agregada a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). En general, el énfasis en el planeamiento urbano todavía 
se orienta mucho hacia el planeamiento de proyectos y ubicación, con 
preocupación intensa por el diseño arquitectónico y corrientemente con un 
limitado análisis social y económico (VIOLICH, 1957). 

 

As atividades do IUENI voltaram-se para a promoção do intercâmbio 

profissional entre os países vizinhos, a exemplo do convite ao arquiteto e urbanista 

argentino José M. F. Pastor para realizar uma série de conferências que aconteceriam 

em setembro de 1955 (APUNTES A MANO LIBRE, 1955). As referências aos livros de 

Pastor haviam estado presentes ainda nas aulas do IUP e existia um grande 

reconhecimento sobre suas teorias urbanas (em especial, aquelas presentes no livro 

“Urbanismo con Planeamiento”) e pesquisas desenvolvidas em várias cidades 

argentinas. Pastor chegou em Lima em abril de 1956 e ministrou um curso de curta 

duração entre os dias 04 e 11 de maio na Facultad de Arquitectura e na Sociedad de 

Arquitectos, abordando os temas: “Hombre y circunstancia”, “Ciudades y regiones”, 

“Casas y ciudades” e “El Plan Regulador de San Juan” (PASTOR, 1956a, p. 1). O 

IUENI encarregou-se de publicar, meses depois, essas palestras no livro “Introducción 

al planeamiento regional”221. 

                  
218 O CINVA iniciou oficialmente suas atividades em 1952. A primeira turma contou com 19 alunos. Em 

1959, foi incorporado permanentemente à OEA. 
219 Por exemplo, o CINVA, após ser contratado pela ONPU e a União Pan-Americana, iniciou estudos 

urbanísticos, arquitetônicos, sociológicos, administrativos e econômicos na UV3. Os resultados foram 
publicados em 1958. 

220 Por exemplo, o CINVA outorgou bolsas de estudos para estudantes peruanos, entre os beneficiários 
estiveram os arquitetos Mario Bernuy Ledesma, José Ramos e Jaime López Solórzano. Inclusive o 
engenheiro David Vega Christie foi contratado como professor nesse centro de estudos. (APUNTES A 
MANO LIBRE, 1952). Entre 1953 e 1962, 21 profissionais peruanos frequentaram os cursos do 
CINVA. (UNIÓN PANAMERICANA, 1962, p. 45-46). 

221 Inicialmente, as palestras foram publicadas, em duas partes, na revista da Universidad Nacional de 
Ingeniería. Ver: Boletín de la Universidad Nacional de Ingeniería, Serie IV, Tomo XXIX, abr./mayo/jun. 
1956, p. 3-55 e Serie IV Tomo XXIX, jul./ago./set. 1956, p. 3-52. 
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Nos dias 25 e 29 de outubro e 02 de novembro de 1956, o IUENI organizou o 

Fórum Los problemas de la expansión urbana; esse evento foi importante porque foi 

apoiado por vários organismos técnicos e profissionais peruanos e internacionais, 

como a Sociedad de Ingenieros, a Universidad Nacional de Ingeniería, a Asociación 

de Ingenieros Civiles, a Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, o Colegio 

de Abogados de Lima, a Sociedad de Arquitectos, e a Oficina Nacional de 

Planeamiento y Urbanismo222.  

O objetivo era discutir temas como os problemas de saneamento, as barriadas 

e os serviços públicos. O evento foi realizado no local da Sociedad de Arquitectos e foi 

organizado em três sessões. Foram convidadas várias instituições representativas e 

foi aberto ao público. Suas conclusões apontavam para a crise da capital por causa de 

seu crescimento “inorgânico”; para isso, propunha-se que se iniciasse uma política de 

desenvolvimento regional para poder garantir o equilíbrio socioeconômico do país; 

também se chamava a atenção de que os planos reguladores poderiam ajudar a 

fomentar o sentido de comunidade; e finalmente se criticava a situação de 

especulação dos terrenos urbanos (INSTITUTO DE URBANISMO DEL PERÚ, 1956, 

p. 4-5). 

Em 1958, Belaunde Terry publicou um artigo em EAP sobre a importância do 

urbanismo e do planejamento urbano no país, o qual, de certa forma, estava baseado 

nas conclusões desse Fórum. Nele, alertava-se para o surgimento de fenômenos que 

teriam profundas consequências para as cidades caso não fossem enfrentados de 

forma correta. Esses fenômenos, segundo ele, estavam relacionados ao aumento 

acelerado da população (em especial, a menos favorecida); à desorganização do 

território e ao problema causado por áreas que não suportavam essa migração; e ao 

                  
222 Três anos antes havia acontecido o Seminário “Problemas de Planeamiento y Urbanismo” 

organizado pelo IUENI em parceria com a Associação Cultural Peruano-Britânica. O evento foi 
organizado em sete sessões entre os dias 3 de outubro e 20 de novembro de 1953 e participaram 
como palestrantes Luis Dórich, Luis Ortiz de Zevallos, Eduardo Neira Alva, Luis Miró Quesada, 
Fernando Belaunde Terry, Jorge C. Muelle, Luis E. Valcárcel e Alberto Arca Parró. Ver: LA HOJA DE 
URBANISMO, 1953b. No mesmo ano foi realizado o ciclo de conferências “La ciudad peruana” 
organizado pelo Instituto Riva Agüero. Segundo Ludeña, esse tema evidencia o esforço por incorporar 
as experiências pré-inca e inca na história global do processo urbano contemporâneo. Ver: LUDEÑA 
URQUIZO, 2004a, p. 111. A conferência esteve a cargo de Luis Dórich, que ministrou a palestra 
“Estudio actual del desarrollo de las ciudades”. Também participaram Jorge Muelle, que dissertou 
sobre a “Ciudad pré-incanica”, Alberto Arca Parró, que dissertou sobre “El Área Metropolitana y el 
Gobierno de la ciudad” e, José M. Vélez Picasso, que dissertou sobre “La ciudad de Ica”. Ver: LA 
HOJA DE URBANISMO, 1954. 
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crescimento inorgânico do país, caracterizado por regiões com “alto adelanto” frente a 

outras que se haviam mantido no esquecimento (BELAUNDE TERRY, 1958). 

Isto é relevante porque marca sua preocupação por temas que se haviam 

tornado centrais em vários países do chamado “Terceiro Mundo”, em especial, 

àqueles vinculados aos processos de urbanização das capitais latino-americanas. De 

fato, Belaunde Terry vinha participando de diversos seminários e congressos 

organizados pela ONU e OEA, inclusive havia participado da criação da Sociedad 

Interamericana de Planificación (SIAP), da qual foi vice-presidente entre 1958 e 1960 

(CAMACHO, 2007, p. 270). Algo parecido aconteceu com Luis Dórich, que foi diretor 

da SIAP entre 1956 e 1958 e participou, juntamente com José Matos Mar, do 

Seminário sobre os Problemas de Urbanização na América Latina, em 1959, 

organizado por Philip M. Hauser, sob o patrocínio da ONU, da CEPAL e da UNESCO. 

Belaunde Terry reforçava a importância da Universidade como “laboratorio de 

investigación”; segundo ele, o IUENI cumpria um papel de destaque para o Estado na 

medida em que se encarregava de formar profissionais capacitados para enfrentar os 

fenômenos pelos quais passavam as cidades peruanas (BELAUNDE TERRY, 1958), 

o que estava comprovado pelos trabalhos em benefício da sociedade desenvolvidos 

por profissionais formados pelo IUENI. 

Em 1960, Ortiz de Zevallos retomou as gestões para transformar o IUENI em 

um centro especializado internacional e iniciou as solicitações de ajuda à Organização 

dos Estados Americanos (OEA), às Nações Unidas e à Universidade de Yale223. O 

panorama era favorável, pois essas organizações haviam mostrado interesse por 

incentivar o desenvolvimento dos países latino-americanos através da substituição de 

importações e de outras políticas econômicas, a exemplo do que defendia a CEPAL. 

(ALMANDOZ, 2009, p. 232-233). Nos anos seguintes foram criados centros de ensino 

e pesquisa em vários países da região como, por exemplo, o Centro de Estudios del 

Desarrollo (CENDES), na Venezuela; o Centro Interdisciplinario de Investigación, 

Docencia y Asistencia Técnica (CEUR), na Argentina; o Instituto Latino Americano de 

                  
223 A aproximação com a Universidade de Yale havia acontecido um ano antes por causa da visita de 

uma delegação desse centro à Universidad Nacional de Ingeniería formada pelos arquitetos Dr. 
Gibson A. Danes (Decano da Faculdade de Artes e Arquitetura) e Walter de Salles Harris (Diretor do 
Departamento de Planejamento Urbano). No final do mesmo ano, uma delegação de profissionais 
peruanos visitaram essa universidade norte-americana. Ver: Atas da Sesión de Junta de Catedráticos 
realizada em 20 out. 1959, folha 94. 
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Planificación Económica y Social (ILPES); e o Centro Interdisciplinario de Desarrollo 

Urbano y Regional (CIDU), estes dois últimos, no Chile224. 

 

FIGURA 86 – O local do Instituto de Planeamiento de Lima na Universidad Nacional de Ingeniería 

 

Fonte PUNTOS DE VISTA (1961). 

 

Finalmente, em inícios de 1961, a OEA, após realizar a devida avaliação do 

funcionamento do IUENI (BELAUNDE TERRY, 1961a), assinou em Washington um 

convênio por seis anos com o Governo Peruano, através da Universidad Nacional de 

Ingeniería (Ortiz de Zevallos viajou a essa cidade representando o Reitor, o 

engenheiro Mario Samamé Boggio)225. Assim, o IUENI passou a ser considerado um 

centro de estudos em planejamento de abrangência interamericana, transformando-se 

em Instituto de Planeamiento de Lima (IPL). O diploma concedido aos formandos 

equivalia a um “máster” em Planejamento Urbano e Regional. Belaunde Terry não 

deixou de lembrar que a criação do IPL era resultado dos esforços dos profissionais 

peruanos e marcava o fim de uma “victoriosa competencia cultural” entre os países do 

continente que disputaram esse privilégio. Acrescentou ainda que: 

 

Años de esfuerzo silencioso y tenaz han tenido esta triunfal culminación. El 
Perú volverá a ser un centro de irradiación planificadora, en la región andina, 
con la enaltecedora presencia de maestros de renombre internacional y de 
becarios de todas las naciones interesadas, seleccionados cuidadosamente. 
El curso de post-graduados de un año que hasta ahora se ofrece y en el que 
participan arquitectos e ingenieros civiles, sanitarios y agrónomos, con miras 
a crear equipos bien equilibrados de técnicos, se ampliará a dos años, con un 
plan de estudios cuidadosamente elaborado. (BELAUNDE TERRY, 1961a) 

                  
224 O CENDES, CEUR, ILPES e CIDU foram criados em 1960, 1961, 1962, 1965, respectivamente. 
225 Esse convênio foi renovado por duas vezes mais até 1974; no entanto, as gestões para a quarta 

renovação não foram concretizadas. (DÓRICH, 1997, p. 67). 
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A OEA encarregou-se de financiar bolsas de estudos e a contratação de 

profissionais; e a Universidade de Yale, em parceria com as Nações Unidas, 

colaboraram na organização institucional. Em Lima, o IPL iniciou suas atividades em 

1961; a Universidade de Yale enviou quatro professores para trabalharem em tempo 

integral e o Reitor Mario Samamé Boggio realizou uma série de melhorias no IPL, 

como a ampliação do local, e a construção de uma biblioteca especializada226. No final 

desse mesmo ano, Ortiz de Zevallos viajou aos EUA para finalizar acordos com a 

OEA, entre eles, o de concessão das bolsas para os estudantes do IPL. 

 

FIGURA 87 – O Reitor da Universidad Nacional de Ingeniería entrega o Diploma de Professor Honorário 
ao Decano da Faculdade de Artes e Arquitetura da Universidade de Yale, Dr. Gibson A. Danes 

 
Fonte: TÍTULOS HONORARIOS (1960). 

 

Ele conseguiu um total de 23 bolsas que custeavam os gastos de viagem e 

ensino, além de uma quantia mensal para despesas de manutenção durante dois 

anos. O Instituto de Vivienda também forneceu duas bolsas e a Casa Grace outra, 

totalizando 26 bolsas. Dos 30 alunos da turma de 1961, nove bolsas foram 

concedidas a estudantes peruanos e as outras repartidas aos demais estudantes 

                  
226 Foram adquiridos um grande número de livros e revistas especializadas. Ver: PUNTOS DE VISTA, 

1961. 
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estrangeiros (PUNTOS DE VISTA, 1961). Além disso, alguns profissionais 

estrangeiros estudavam no IPL através de bolsas concedidas pelos próprios países. 

No caso brasileiro, por exemplo, o IAB de São Paulo concedeu bolsas a arquitetos 

que tivessem experiência profissional em planejamento urbano ou regional. 

(ATUALIDADES, 1962). 

Eleito Presidente do país dois anos mais tarde, Belaunde Terry afirmava que: 

 

A nadie ha de escapar la importancia que tienen los hechos anotados. El 
Perú, que antaño fuera modelo de estado planificador, se apartó de tan 
indispensable disciplina y durante siglos la improvisación sustituyó a toda idea 
de ordenamiento racional, de prioridad en las obras y, sobretodo, de objetivos 
nacionales por alcanzarse. El equipo de brillantes profesores, formados en la 
investigación y el trabajo, asegura no sólo una buena preparación de los 
estudiantes a su cargo, sino un conjunto que puede y debe dar certeras 
orientaciones al desarrollo del país. Ojalá el Perú sepa aprovechar esta 
oportunidad. (BELAUNDE TERRY, 1962) 
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6 “PERSONALIDADES QUE DEIXARAM MARCAS”227: PAUL LESTER WIENER, 

RICHARD NEUTRA, JOSÉ LUIS SERT, ERNESTO ROGERS E WALTER 

GROPIUS EM LIMA 

 

Tal vez el mayor impacto fue la visita de Walter Gropius, fundador de la 
Bauhaus y de José Luis Sert, notable arquitecto catalán y autor del libro 
intitulado “¿Perdurarán Nuestras Ciudades?”. Este último trabajó con Paul 
Lester Wiener en un plan maestro para Chimbote que desgraciadamente, no 
se llevó a cabo. Grandes maestros de la arquitectura, nos deleitaron con sus 
enseñanzas. (BELAUNDE TERRY, 1995a, p. 133) 

 

O processo de divulgação e debate sobre arquitetura e urbanismo desenrolado 

no exterior, em especial nos EUA, vinha sendo acompanhado de perto por EAP, 

sobretudo a partir do início da década de 1940 como consequência da situação 

política e econômica que atravessava o mundo por causa da Segunda Guerra. Nesse 

contexto, os contatos e influências dos países europeus foram diminuindo com 

relação às norte-americanas. Como já mencionado, isto foi facilitado pela atitude 

tomada pelos EUA com relação aos países latino-americanos que, no âmbito que nos 

concerne, concretizou-se no apoio educacional através de convênios que 

possibilitavam aos profissionais desses países estudarem como bolsistas em 

diferentes universidades norte-americanas e na visita, na condição de “embaixadores 

culturais”, de destacados profissionais a vários países latino-americanos. 

Para esses profissionais visitantes, essas viagens tinham, no mínimo, três 

objetivos: a divulgação decisiva das suas ideias sobre arquitetura, urbanismo e 

planejamento urbano, a possibilidade de receberem encomendas de projetos locais 

nos quais tivessem a possibilidade de concretizar suas teorias; e a de ganharem 

seguidores228. É provável que antes de chegarem aos países latino-americanos, eles 

se informassem sobre os avanços locais em arquitetura e urbanismo; no entanto, o 

aspecto mais importante é que essas viagens evidenciam uma rede complexa e 

articulada com outros profissionais estrangeiros já estabelecidos e que possuíam 

reconhecimento local e estreita relação com profissionais locais que haviam 

conhecido, em vários casos, através desses intercâmbios educacionais ou durante 

                  
227 Frase tomada ao próprio Belaunde “Personalidades que dejan huellas”. Ver: ZAPATA, 1995, p. 131. 
228 Estes também foram alguns dos objetivos de Le Corbusier quando das suas viagens realizadas à 

América do Sul, em especial, as de 1929 e 1936. 
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suas visitas. De forma geral, esse contexto foi comum na grande maioria dos países 

sul-americanos. 

No Peru, os anos de 1940 foram marcados pelo debate sobre a “nova” 

arquitetura e a consolidação do Urbanismo como solução para os problemas sociais, 

ambos vinculados aos princípios defendidos pelos CIAM. De fato, a Agrupación 

Espacio, formada em 1947, foi a encarregada da divulgação efetiva do ideário dos 

CIAMs e de seus principais representantes. No caso de Fernando Belaunde Terry, 

este mantinha-se sempre numa posição intermediária, a partir da qual reconhecia a 

importância da obra e do pensamento de arquitetos como Le Corbusier, Gropius e 

Sert; porém, não os assimilava de forma dogmática, mas tentava, em muitos casos, 

adequá-los ao meio local, sem deixar de criticá-los como, por exemplo, quando da 

elaboração da sua Carta del Hogar229. 

Foram várias as visitas de profissionais estrangeiros ao Peru entre 1944 e 

1956, destacando-se as de Paul Lester Wiener entre 1945 e 1948 e a de 1956; a de 

Richard Neutra, em 1945; as de José Luis Sert, em 1948 e em 1953-1954; a de 

Ernesto Rogers, em 1949; e as de Walter Gropius, entre 1953 e 1954. É interessante 

notar que essas visitas aconteceram durante os anos em que foram criados, no 

âmbito institucional, o Instituto de Urbanismo (1944), a Corporación Nacional de la 

Vivienda (1946), a Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo (1946) e, no âmbito 

das experiências concretas, a Unidad Vecinal Nº 3 (1947), considerada por Ludeña 

(2004a, p. 157) como um “auténtico manifiesto radical de urbanismo moderno” e o 

Plano Piloto para Lima (1949). 

O contato de Paul Lester Wiener com o Peru iniciou-se em 1941, quando 

manifestou seu interesse por viajar a esse país230. Por causa da delicada situação 

desses anos, os EUA viam a possibilidade de obter matéria-prima dos países latino-

americanos. Pelo fato do Peru ser reconhecido por suas reservas minerais, tornava-se 

um importante aliado que podia “ajudar nos esforços da guerra”231. Durante a década 

de 1940 fomentaram-se as viagens de cooperação interamericana; assim, um grupo 

                  
229 Ver capítulo 8. 
230 Carta de Paul Lester Wiener a Manuel B. Llosa em 02 jun. 1941. PLWC. Box 12. Correspondence, 

outgoing. 
231 Publicado em Los Angeles Times. Outra matéria-prima que se ressalta é o látex que nesse 

momento, com a colonização da selva, havia promovido a indústria da borracha. Ver: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, 1938-1948, p. 56. 
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de profissionais vinculados à Escuela Nacional de Ingenieros e a altos cargos 

nacionais viajaram, no início dessa década, aos EUA. Uma dessas viagens foi a 

realizada por Wilfredo Pflucker (engenheiro graduado em Harvard), Enrique Laroza 

(Diretor da ENI) e Manuel B. Llosa, à época, Deputado pela província de Cerro de 

Pasco (1939 - 1945). 

Nesse mesmo momento, Paul Lester Wiener havia assumido o cargo de Diretor 

de Estudos Técnicos na New School for social Research, em Nova Iorque. Com 

vínculos junto ao Governo norte-americano através da influência de sua esposa, filha 

do Secretário do Tesouro Nacional, recebeu encomendas da US War Production 

Board, que o levaram aos seus estudos e propostas para as Ratio Structures. É 

provável que esse tenha sido este contexto que permitiu o contato entre ele e Manuel 

B. Llosa, que se estendeu até a década de 1950. 

Manuel B. Llosa formou-se em engenharia de minas na Escuela de Ingenieros, 

em 1915. Dedicou-se até 1930 às atividades profissionais e morou em Cerro de 

Pasco, tornando-se coproprietário de diversas minas na região; depois, em 1939, 

assumiu vários cargos públicos, como a Chefia do Departamento de Minería Aurífera, 

e a Direção Geral de Fomento, entre outros (DIRECTORES Y RECTORES, 1976, p. 

34). A relação entre Wiener e Llosa deve ter sido próxima, a julgar pela troca de 

favores entre ambos. Por exemplo, Llosa pede que Wiener facilitasse o contato do 

Deputado peruano Emilio Delboy com o sogro dele, Henry Mongenthau Jr.232; 

posteriormente, é a vez de Wiener solicitar a Llosa um contato com Fernando 

Belaunde Terry. 

Em março de 1944, Wiener fez uma rápida passagem por Lima, dirigindo-se ao 

Brasil para ministrar um ciclo de conferências sobre urbanismo, patrocinado pelo 

Governo Brasileiro, e para iniciar os trabalhos do projeto para a Cidade dos Motores. 

Mesmo que esse primeiro contato com o Peru tenha sido “rápido”, a partir das páginas 

de EAP é possível perceber que ele já era conhecido no meio local pelo fato de ser 

chamado de “prominente profesional” e “urbanista de nota”233. No final de 1944, 

Wiener entrou em contato com Belaunde Terry e lhe disse que, através de Manuel B. 

                  
232 Carta de Manuel B. Llosa a Paul Lester Wiener em 01 jul. 1941. PLWC. Box 6 - Peru. 
233 EAP também noticiou a presença do arquiteto Henrique Mindlin, que retornava ao Brasil após sua 

estada nos EUA. Aparentemente ambos chegaram juntos e dirigiram-se, também, juntos ao Brasil. 
Ver: NOTICIARIO, 1944. 
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Llosa, ele havia tomado conhecimento do interesse dele, Belaunde Terry, em convidá-

lo para ministrar um ciclo de conferências em Lima. Este interesse de Belaunde Terry 

estava relacionado ao Instituto de Urbanismo, naquele momento praticamente recém-

criado. A presença de uma personalidade como Wiener ajudaria a dar mais 

credibilidade ao IUP. Wiener propunha que essa viagem não acontecesse ainda 

durante o final de 1944, já que se encontrava muito atarefado, no entanto, ele sugeria 

que fosse o próprio Belaunde Terry que determinasse essa data234. Pedia ainda a 

Belaunde Terry que lhe propusesse temas a serem desenvolvidos nas palestras. 

Wiener lhe falava sobre sua preocupação por não falar espanhol e que por essa razão 

ele falaria em inglês ou francês235. 

Os temas propostos por Belaunde, a rigor, eram de interesse nacional, no 

entanto, alguns deles eram de seu interesse particular236. Ele disse a Wiener que sua 

cooperação seria importante para os esforços peruanos em matéria de urbanismo e 

arquitetura e que suas palestras poderiam girar em torno de seis tópicos: as unidades 

de vizinhança como solução para o problema da moradia e como possibilidade de 

requalificação de quarteirões; os park systems e parkways; os centros de lazer; a 

arquitetura moderna nos EUA; as propostas de arquitetura doméstica pós-guerra; e 

novos materiais, equipamentos e técnicas construtivas237. Belaunde Terry aproveitou 

para comunicar-lhe da criação do Instituto de Urbanismo del Perú e o advertiu que, 

em Lima, suas conferências teriam um pequeno, porém, seleto público238. 

Finalmente, a visita de Wiener viabilizou-se através de um convite conjunto do 

Ministro de Educação Pública, da Sociedade de Arquitetos do Peru, do Instituto de 

Urbanismo e da Sociedade de Engenheiros do Peru (MOVIMIENTO DE LA 

SOCIEDAD, 1945, p. 292-293). Ele chegou a Lima nos primeiros dias de abril de 1945 

                  
234 Carta de Paul Lester Wiener a Fernando Belaunde Terry em 19 dez. 1944. PLWC. Box 12. 

Correspondence, outgoing. 
235 idem. 
236 Belaunde se interessava muito por projetos de lazer e esse foi um tema explicitamente solicitado a 

Wiener. Carta de Fernando Belaunde Terry a Paul Lester Wiener em 04 jan. 1945. PLWC. Box 6 – 
Peru. 

237 Carta de Fernando Belaunde Terry a Paul Lester Wiener em 04 jan. 1945. PLWC. Box 6 - Peru. 
238 Belaunde lhe contou que trinta profissionais, arquitetos e engenheiros, estavam matriculados no 

Instituto. Carta de Fernando Belaunde Terry a Paul Lester Wiener em 04 jan. 1945. PLWC. Box 6 – 
Peru. 
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e permaneceu, no mínimo duas semanas no Peru, visitando também as cidades de 

Arequipa e Cuzco239. 

 

FIGURA 88 – Visita de Paul Lester Wiener em 1945. Na foto, ele aparece com Luis Dórich T. e 
Fernando Belaunde Terry 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1945b). 

 

No total, foram quatro conferências ministradas240. Na primeira, “Conveniencia 

de los planes regionales”; ele chamava a atenção para o fato de que as mudanças da 

economia mundial anunciavam o início de uma nova era e que a profissão de 

arquiteto não podia estar alheia a esse fenômeno, exigindo-lhe conhecimentos de 

economia regional, nacional e mundial em estreita relação com outros profissionais; 

                  
239 Ver: DÓRICH, 1945b; e Carta de Rafael Larco Herrera a Paul Lester Wiener em 25 abr. 1945. 

PLWC. Box 6 – Peru. O contato entre Rafael Larco Herrera e Wiener iniciou-se após a visita deste 
último a Lima. A correspondência entre ambos permaneceu até o final desse ano, Larco Herrera 
tinha o desejo de transformar a cidade de Arequipa em uma cidade turística. Sua intenção era que 
Wiener fosse o urbanista encarregado de elaborar o projeto respectivo. 

240 As duas primeiras aconteceram nos dias 06 e 09 de abril no local da Asociación de Artistas 
Aficionados (AAA) e as outras duas nos dias 11 e 13, do mesmo mês, no local da Sociedad de 
Ingenieros del Perú. 
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nesse sentido, chamava a atenção para as grandes obras públicas que os EUA 

vinham desenvolvendo, como a malha rodoviária e os projetos para o Vale do 

Tennessee. Para Wiener, era necessário contar com especialistas de diversas áreas 

e, em especial, com a participação de arquitetos-urbanistas já que estes eram os que 

“materializam” os projetos. Em sua segunda conferência, “Saneamiento de los barrios 

insalubres como base del urbanismo”, Wiener lembrava que este era um problema 

comum nas cidades europeias e americanas; para explicar suas causas e soluções 

valeu-se da Carta de Atenas e explicou que a proposta de “unidade de habitação” 

podia ser usada como solução tanto em áreas insalubres das cidades como também 

nas áreas de expansão. Na terceira conferência – “La nueva ciudad” – ele apresentou 

o projeto que vinha sendo desenvolvido para a Cidade dos Motores, no Brasil, com a 

tentativa de criar um nexo entre suas duas conferências teóricas e a prática. 

Finalmente, na sua quarta conferência “El pensamiento creador en la arquitectura”, 

mais filosófica, ele explorou aspectos relacionados à beleza e sua evolução através 

da história (CONFERENCIAS DEL URBANISTA, 1945, p. 267-270). 

A visita de Wiener causou uma grande repercussão no meio profissional 

peruano, fato que se fazia evidente pelas diversas notas e matérias sobre ele e pelo 

número de participantes nas suas palestras. Inclusive Wiener havia pensado na 

possibilidade de publicar um livro com a temática utilizada nessas palestras241. Além 

disso, Belaunde Terry destacava a forma como Wiener havia conquistado seus 

ouvintes a partir do material visual e gráfico. Sem dúvida, o aporte principal dele, 

segundo Belaunde Terry, havia sido a lição de que a era do urbanismo “individual” 

havia passado e que, naquele momento, o que era necessário era um urbanismo 

“ilustrado”, apoiado nas bases da coletividade de homens e instituições com a 

finalidade de tornar a cidade adequada ao homem (BELAUNDE TERRY, 1945b). 

Nesse sentido, ele afirmava: 

 

En conjunto no puede decirse que este ciclo [de conferencias] haya tenido el 
carácter exclusivamente teórico que es frecuente encontrar en la presentación 
de estos temas. Muy lejos de ello. El conferencista ha respaldado sus 
palabras con realizaciones recientes, que exhibió en notables películas y bien 
escogidos diapositivas. Tan hábil combinación de teoría y práctica dio 

                  
241 Carta de Paul Lester Wiener a Fernando Belaunde Terry em 19 jun. 1945. PLWC. Box 12. 

Correspondence, outgoing. 
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particular fuerza persuasiva a sus palabras y, sin duda, contribuyó 
grandemente a la profunda impresión recogida por el auditorio. Nadie pudo 
calificar de utópicas las prédicas del orador, no existiendo en este caso esa 
actitud de incredulidad con que durante medio siglo tuvieron que enfrentarse, 
en su ennoblecedor aunque penoso apostolado, los urbanistas de visión. 
(BELAUNDE TERRY, 1945b) 

 

Para Wiener, a visita ao Peru permitiu-lhe, através do recém-criado escritório 

de urbanismo e planejamento urbano Town Planning Associates (TPA)242, a posterior 

encomenda da Corporación Peruana del Santa (CPS) para elaborar o projeto urbano 

para a cidade de Chimbote, ao norte do país243. Isto fez com que ele realizasse outras 

viagens ao país nos anos seguintes e que mantivesse vínculos com os profissionais 

peruanos e, em especial, com Luis Dórich (que realizou os trabalhos de recopilação 

de informações da cidade de Chimbote utilizados para o desenvolvimento do projeto, 

assumindo o papel de intermediário entre o TPA e a CPS244) e com Fernando 

Belaunde Terry. 

Em setembro de 1945, chegou a Lima, através de contatos com Emilio Harth-

Terré, o arquiteto Richard J. Neutra, encarregado pelo US State Deparment de 

estudar os avanços em arquitetura e urbanismo locais (EL ARQUITECTO PERUANO 

ENTREVISTA, 1957)245, sendo recebido pelas autoridades da Sociedade de 

Arquitetos e do Instituto de Urbanismo. Essa visita é representativa, já que ele, 

naquele momento, era presidente da Aims of the CIAM Charter for Relief and Postwar 

Planning (MUMFORD, 2000, p. 146-147)246, o que deve ter chamado a atenção dos 

profissionais peruanos. Ele ministrou uma conferência, realizada na sede da 

Asociación de Artistas Aficionados (AAA), intitulada “O futuro metropolitano de uma 

cidade com uma grande herança histórica” e Fernando Belaunde Terry foi o 

encarregado da tradução. Neutra considerava que o problema urbanístico de Lima 

estava relacionado à sua expansão; ele acreditava que era necessário que esta fosse 

                  
242 O TPA foi fundado em Nova Iorque em 1941, sob liderança de José Luis Sert e Paul Lester Wiener, 

o escritório foi responsável, entre 1945 e 1957, por uma dezena de projetos na América Latina 
(Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela e Cuba), entretanto, pouco se concretizou dessa vasta produção 
projetual. 

243 Sobre o projeto para Chimbote ver: ROVIRA, 2000; ROVIRA, 2005; COSTA (Org.), 2004. 
244 Carta de David Dasso a Paul Lester Wiener em 29 mayo 1945. PLWC. Box 6 - Peru. 
245 A viagem ao país era parte de uma “missão de cooperação cultural” que passava pelo Equador, 

Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai e Brasil. Ver: LIRA, 2010, p. 6. 
246 “Capítulo para a ajuda e planejamento do pós-guerra CIAM”. (Tradução nossa). O propósito da sua 

criação, por parte dos membros do CIAM, estava vinculado ao interesse de incorporar os líderes 
arquitetônicos e urbanísticos norte-americanos aos congressos. Ver: LIERNUR, 2004, p. 20. 
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orientada e humanizada de acordo com a escala do homem, levando-se em conta 

seus usos, entre eles, aqueles relacionados à moradia (BELAUNDE TERRY, 1945e). 

 

FIGURA 89 – Richard J. Neutra junto aos profissionais peruanos, à esquerda aparece Fernando 
Belaunde Terry 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1945e). 

 

Parece que Lima havia superado as expectativas criadas por Neutra; ele 

afirmou que “cuando yo visité Lima esperaba encontrar una ciudad de los comienzos 

del siglo XVI, pero yo vi una ciudad plenamente reformada y rehecha por el espíritu 

progresivo de sus ciudadanos” (RICHARD NEUTRA, 1950, p. 1). Anos depois, 

mencionou a importância da Agrupación Espacio e o espírito desta em fazer história 

(RICHARD NEUTRA, 1950, p. 1). 

Mesmo que Belaunde Terry não tenha dado o mesmo espaço, em El Arquitecto 

Peruano, para noticiar a visita de Neutra, se comparado àquele concedido a Wiener, 

posteriormente, o próprio Neutra encarregou-se de enviar-lhe documentação sobre 

seus projetos arquitetônicos, os quais seriam publicados nos anos seguintes, como, 

por exemplo, a residência em Palos Verdes, na Califórnia. Segundo Belaunde Terry, 

esse projeto ressaltava a habilidade de Neutra na utilização adequada dos materiais e 

da vegetação (BELAUNDE TERRY, 1946a). Também foram publicados em EAP 

alguns desenhos de Lima e de outras cidades do sul peruano elaborados por Neutra 

durante essa viagem (como Arequipa e Cuzco). Houve a possibilidade de que ele 
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retornasse ao país por algumas semanas para ministrar um curso sobre arquitetura 

moderna, porém esta não chegou a concretizar-se (BELAUNDE TERRY, 1945e)247. A 

respeito da visita de Richard J. Neutra, Belaunde Terry afirmou que: 

 

Es motivo de gran satisfacción constatar que nuestros círculos profesionales 
sigue de cerca el movimiento contemporáneo y que las grandes figuras 
profesionales que nos visita encuentran un campo fértil para la mejor 
apreciación de sus enseñanzas. (BELAUNDE TERRY, 1945e) 

 

FIGURA 90 – Machu Picchu, Richard Neutra 

 
Fonte: NEUTRA (1946). 

 

Entre 1946 e 1947, o contato de Wiener com o Peru se deu, conforme aqui já 

indicado, em especial através de Luis Dórich, que se havia convertido em uma fonte 

de informações sobre o que acontecia no país em matéria de urbanismo e 

planejamento urbano (à época, Dórich desempenhava o cargo de Diretor na Oficina 

Nacional de Planeamiento y Urbanismo)248. A Corporación Peruana del Santa (CPS) 

                  
247 Segundo Lira (2010, p. 2), Neutra retornou ao país em 1947. 
248 A Corporación Nacional del Santa (CNS) contratou o TPA em 07 ago. 1947 para elaborar o projeto 

urbano para a cidade de Chimbote. A CPS havia solicitado ajuda técnica à ONPU, isso fez com que 
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aceitou contratar os serviços do TPA para elaborar o projeto para a nova cidade de 

Chimbote; assim, Wiener e Sert viajaram em julho de 1947, para assinarem o contrato 

respectivo249. Por outro lado, Manuel B. Llosa, naquele momento Diretor da Escuela 

de Ingenieros, havia iniciado as gestões para trazer novamente seu amigo Wiener em 

janeiro de 1948, para realizar outro ciclo de palestras em Lima250. 

Wiener e Sert devem ter retornado a Lima por volta de novembro ou dezembro 

de 1947. No dia 29 de dezembro, daquele ano em cerimônia especial, Belaunde 

Terry, então Diretor do Instituto de Urbanismo, fez a apresentação de José Luis Sert, 

que proferiu uma palestra intitulada “Urbanismo en la Post-Guerra” (BELAUNDE 

TERRY, 1945b). No mesmo evento, ele recebeu o título de Sócio Honorário do IUP251. 

Em janeiro de 1948, em parceria com a ONPU, iniciaram-se os trabalhos de 

elaboração do plano piloto de Chimbote. Durante todo esse ano, Wiener e Sert 

realizaram viagens constantes entre o Peru e a Colômbia, onde haviam recebido 

paralelamente a encomenda de elaborarem o plano piloto para a cidade de Tumaco e 

o Plano Diretor para a cidade de Medellín. 

O projeto para a cidade de Chimbote teve boa aceitação no meio local e ampla 

divulgação em várias revistas especializadas (como L’Architecture d’Aujourd’Hui e The 

Architectural Forum)252, inclusive, em publicações de Sigfried Giedion, como Espace, 

time and architecture (1941) e Arquitectura y comunidad (1957). Além disso, foi 

apresentado pelo próprio José Luis Sert durante as reuniões dos CIAMs em Bérgamo 

(1949) e em Hoddesdon (1951)253. Dentre os profissionais locais Luis Ortiz de 

Zevallos, por exemplo, considerava que o projeto se havia convertido em um modelo 

de “urbanismo hispano-americano” e que serviria de pauta para projetos similares 

desenvolvidos no Peru (ORTIZ DE ZEVALLOS, 1948); Héctor Velarde afirmava que o 

projeto para a nova cidade havia sido desenvolvido “como una pequeña constelación 

                                                      
a correspondência entre Wiener e Dórich fosse mais constante. Ver: Carta de Manuel Vásquez Días 
a Luis Dórich em 09 set. 1947. PLWC. Box 6 – Peru. 

249 Carta de Luis Dórich a Paul Lester Wiener em 07 jul. 1947. PLWC. Box 6 – Peru e, Telegrama de 
Paul Lester Wiener a Manuel Vásquez Días em 11 jul. 1947. PLWC. Box 12. Correspondence, 
outgoing. 

250 Atas do Consejo Directivo da Escuela de Ingenieros realizada em 13 out. 1947, folhas 295-296. Em 
carta datada em 08 mar. 1947, Wiener escreveu a Dórich contando-lhe que nos seguintes meses 
viajaria ao Chile com escala em Lima. Ao que parece, essa viagem não se concretizou. PLWC. Box 
12. Correspondence, outgoing. 

251 Diploma de Sócio Honorário do IUP. JLSC. Folder A002 Photographs and Personal Memorabilia. 
252 N. 33, dec.1950/jan. 1951 e n. 2, Aug. 1953, respectivamente. 
253 Ver: ROGERS; SERT; TYRWHITT, 1955, p. 106-107 e 128-130. 
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eurítmica de casas limpias, calles anchas, jardines de paz y edificios precisos: ¡Qué 

lección de naturalismo y de geometría!” (VELARDE, 1949b ). Já Belaunde Terry 

opinava que no projeto se: 

 

Han abordado el problema con criterio realista, estudiando profundamente el 
elemento humano para quien se proyecta, pero poniendo de lado las viejas 
normas y los viejos principios […] Se proyecta para la industria y se tiene en 
cuenta la presencia simultánea de peatón y automóvil. Se lotiza, no para un 
puñado de conquistadores ávidos de riqueza, sino para centenares de 
humildes trabajadores, que aspiran al mínimo, a aquello que no puede 
negarse al ser humano". (BELAUNDE TERRY, 1948a) 

 

FIGURA 91 – Town Planning Associates, plano piloto para a cidade de Chimbote (1948) 

 

Fonte: WIENER; SERT (1951). 

 

A presença de Wiener e Sert em Lima, no transcurso do ano 1948, fez com que 

eles tomassem conhecimento dos debates que aconteciam desde inícios da década 
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de 1940, sobre a permanência da penitenciária da cidade na área central254; assim, 

“disponibilizaram-se” a elaborar ad-honorem um projeto urbano para a capital, 

prolongando suas viagens à cidade até março de 1949255. Essa proposta foi decisiva 

para estabelecer o ideário dos CIAMs no meio profissional local; e, para Sert e Wiener 

para, serem contratados pelo Governo Peruano, através da ONPU, como assessores 

do Plano Piloto para a capital. Além disso, eles contaram com o apoio da Agrupación 

Espacio, que publicou vários artigos relacionados a eles no jornal El Comercio256. 

Também receberam algumas propostas para elaborarem projetos particulares, como, 

por exemplo, aquele encomendado pelo arquiteto Alfredo Dammert, por solicitação de 

seu irmão Luis Dammert, para o Balneario de Tortugas, em maio de 1948257. José 

Luis Sert retornaria a Lima em dezembro de 1953, junto com Walter Gropius, e com 

Paul Lester Wiener, em abril de 1956, para realizar outro ciclo de conferências no 

Instituto de Urbanismo, abordando o tema do planejamento “atual” e “futuro” 

(BELAUNDE TERRY, 1956a). 

Em 14 de março de 1949, procedente das cidades chilenas de Santiago e 

Valparaiso, chegou à capital peruana Ernesto N. Rogers, convidado pela ONPU para 

uma breve assessoria aos trabalhos do Plano Piloto de Lima258, juntando-se a ele 

Wiener e Sert dois dias depois. Sua viagem foi patrocinada pela Oficina de 

Planeamiento y Urbanización dos EUA com a finalidade de conhecer os avanços em 

matéria de arquitetura, urbanismo e moradia de vários países da América do Sul (LA 

VISITA DE UN ARQUITECTO, 1949, p. 3). É possível que essa visita tenha sido 

intermediada pelo arquiteto, também italiano, Mario Bianco, à época também assessor 

do Plano259. Naquele momento, Rogers estava vinculado ao CIAM, formando parte do 

Council; ele era conhecido no meio profissional local por seus trabalhos editoriais 

                  
254 A penitenciária de Lima, projetada pelo arquiteto Maximiliano Mimey durante o Governo de Ramón 

Castilla, seguia a tipologia norte-americana e foi projetada para um total de 220 detentos. Na época 
da construção, que se iniciou em janeiro de 1856, o terreno estava “fora” da cidade. Por causa do 
crescimento da cidade, sua localização se havia tornado indesejável. Ver: FUENTES, 1858, p. 671; 
FUENTES, 1925, p. 36; e BELAUNDE TERRY, 1940c. 

255 Ver capítulo 7. 
256 Em especial, os publicados entre maio de 1948 e setembro de 1949. 
257 Carta de Alfredo Dammert Muelle a Paul Lester Wiener e José Luis Sert em 21 mayo 1948. PLWC. 

Box 6 – Peru. 
258 A elaboração do Plano Piloto de Lima foi aprovada em 1946. Wiener e Sert trabalharam 

praticamente desde o início dos estudos. Este tema será desenvolvido no capítulo 7. 
259 Rogers era professor de “Teoria da Arquitetura” na Universidade de Tucumán. No início da década 

de 1950, Mario Bianco, a pedido de Fernando Belaunde Terry, iniciou as gestões para viabilizar um 
intercâmbio entre essa universidade e a Escuela de Ingenieros. Atas da Sesión de Junta de 
Departamento realizada em 01 jul. 1953, folhas 22 e 23. 
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dirigindo a revista especializada Domus (1946-1947) e por haver participado em vários 

estudos urbanísticos, como, por exemplo, o desenvolvido para a cidade de Milão 

(1946-1947) e também por ter sido contratado, como assessor, pela Oficina del Plan 

Regulador da cidade de Buenos Aires (MOLINA Y VEDIA, 1999, p. 174). Rogers 

pretendia ficar na capital por uma semana, no entanto, sua permanência estendeu-se 

por dezessete dias. Nos primeiros dias após a sua chegada aproveitou para visitar 

diferentes zonas da cidade para, depois, expor suas impressões: 

 

He hecho un ligero recorrido por las nuevas urbanizaciones y también por las 
zonas de Bajo del Puente, a las que yo he comparado con el Trastibere 
romano, por la acumulación humana que se nota, por el hondo sentido 
tradicionalista y también, porque, frente a esta forma de vivir que tales 
barriadas representan, se yergue con mayor vigor el sentido que predomina 
en las corrientes urbanistas contemporáneas que tiende hacia la distribución 
ordenada y científica de las áreas habitables. (CON EL NOTABLE 
ARQUITECTO, 1949, p. 3) 

 

Durante sua permanência em Lima, ministrou duas conferências. A primeira, 

intitulada “Hombres y casas”, foi patrocinada pela Agrupación Espacio e foi realizado 

no Salón de Actuaciones da Sociedade de Engenheiros. A abertura do evento esteve 

a cargo do arquiteto Mario Bianco e contou com grande participação de profissionais, 

além do Embaixador italiano, Vicenzo Ciccornardi, o Diretor de Fomento e Obras 

Públicas, o arquiteto Manuel Valega, e vários profissionais (AGRUPACIÓN ESPACIO, 

1949, p. 89). 

Rogers abordou, basicamente, dois pontos: afirmou que a “arquitetura 

moderna” era uma “realidade internacional”, já que os arquitetos contemporâneos em 

todo o mundo baseavam-se em princípios comuns, e chamava também a atenção 

para o fato de que a “história da arquitetura” era a história da “casa do homem”, por 

essa razão era indispensável que as construções estivessem baseadas na medida do 

homem (AGRUPACIÓN ESPACIO, 1949, p. 89). 
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FIGURA 92 – Ernesto N. Rogers ministrando sua segunda conferência “El drama del arquitecto” na 
Faculdade de Educação da Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
Fonte: CONFERENCIA DEL ARQUITECTO ITALIANO (1949). 

 

A segunda palestra foi realizada no dia 29 de março, na Faculdade de 

Educação da Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e foi intitulada “El drama 

del arquitecto”. A abertura esteve a cargo do Decano da Faculdade, Carlos Cueto 

Fernandini, e também, contou com grande número de ouvintes (CONFERENCIA DEL 

ARQUITECTO ITALIANO, 1949). Rogers afirmava que o fenômeno arquitetônico era 

determinado por dois polos, o da utilidade e o da beleza. O arquiteto, segundo ele, 

vivia um drama provocado pela realidade pela qual passava o mundo; isto influenciava 

seu sentido prático (utilidade) e artístico (beleza) e se percebia nas suas propostas 

projetuais. Aproveitou o fio desse assunto para iniciar uma discussão sobre a 

definição entre as profissões de arquiteto e engenheiro civil, identificando divergências 

e pontos em comum entre elas. Afirmou que a arquitetura não era um fenômeno 

passivo; segundo ele, o arquiteto era um intérprete da sociedade e que este 
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conseguia solucionar os problemas no espaço, porém, encontrava enormes 

dificuldades para produzir obras na sucessão do tempo. Ainda afirmou que a 

arquitetura era uma questão coletiva que abrangia diversas profissões; a função do 

arquiteto seria a de um articulador (CONFERENCIA DEL ARQUITECTO ITALIANO, 

1949). Após vários dias de atividades intensas, Rogers deixou Lima no dia 30 de 

março, dirigindo-se aos EUA e depois à Itália (DÓRICH, 1949). 

Belaunde Terry considerava que, talvez, a visita mais importante ao Peru tenha 

sido a de Walter Gropius, ocorrida em dezembro de 1953 (ZAPATA, 1995, p. 133). A 

chegada de Gropius a Lima foi, na verdade, resultado dos esforços de Paul Linder, 

que há muitos anos vinha estabelecendo contato com ele. Paul Linder, também 

alemão, havia estudado na Bauhaus e manteve sempre uma relação de grande 

amizade com Gropius, mesmo à distância (INSTITUT FÜR 

AUSLANDSBEZIEHUNGEN, 1974, p. 248)260. 

Após ter concluído seus estudos de arquitetura, recomendado por Sigfried 

Giedion, Paul Linder trabalhou na Espanha em parceria com Ernst Neufert, realizando 

levantamentos de edificações góticas no Institut d’Estudis Catalans (MEDINA 

WARMBURG, 2004, p. 72) e, depois, no Chile, após fugir da Alemanha ao iniciarem-

se os conflitos provocados pela política cultural nazista. Em Santiago de Chile 

conheceu, através de Luiz Ortiz de Zevallos, Héctor Velarde, que o ajudou a instalar-

se no meio profissional peruano, no final da década de 1930 (MEDINA WARMBURG, 

2004, p. 75). 

Através de Linder, Gropius tinha conhecimento do que vinha acontecendo na 

América do Sul e, em especial, no Peru. Ele contava-lhe as possibilidades de 

exercício da profissão nesse país por causa das influências das amizades que havia 

conseguido estabelecer261. Essa situação pode ter pesado para Gropius quando 

pensou na possibilidade de José Luis Sert, recém-chegado aos EUA, radicar-se em 

                  
260 Gropius e Linder devem ter tido uma relação de amizade muito próxima a julgar pelo conteúdo da 

correspondência entre ambos. Linder solicitava sempre a Gropius para viabilizar-lhe trabalhos fora 
da Alemanha. Por exemplo, quando Gropius se encontrava trabalhando em Londres, Linder lhe 
disse que se caso ele (Gropius) pensasse em abrir um escritório ali, ele estaria disposto a viajar. 
Algo parecido aconteceu quando Gropius foi contratado pela Graduate School of Design da 
Universidade de Harvard. Linder, na ocasião, disse que se ele conseguisse uma boa oferta, viajaria 
para os EUA. 

261 Carta de Paul Linder a Walter Gropius em 14 jan. 1940. WGC. Series III. Letters to and from Walter 
Gropius. 



180 
Lima devido à impossibilidade de interceder por ele junto ao Reitor da Universidade de 

Harvard, por causa do grande número de arquitetos europeus que ele já havia 

recomendado (ISAACS, 1991, p. 245). 

Linder trabalhou em parceira com Héctor Velarde em vários projetos 

arquitetônicos na área de educação, como por exemplo, para a Compañía Edificadora 

de Colegios S.A. ou para instituições religiosas. Isso lhe permitiu visibilidade 

profissional local através de publicações em EAP e, posteriormente, como autor, de 

artigos teóricos e críticos sobre arte e arquitetura262. 

A possibilidade concreta de Gropius viajar à América do Sul aconteceu em 

1953, quando conseguiu conciliar suas funções em Harvard e seus trabalhos com o 

TAC263. Linder havia cumprido um papel importante na divulgação em Lima das 

experiências da Bauhaus, não só através das suas publicações em EAP, mas 

também como professor das disciplinas de Estética e de Filosofía del Arte no 

Departamento de Arquitetura da ENI, ao qual se havia vinculado em 1946. Mas não só 

isso; no início do ano 1952, ele organizou uma exposição, no Departamento, para 

comemorar os 70 anos de vida de Gropius264. Um ano depois, em 1953, Belaunde 

Terry comunicou, em reunião do colegiado, que Paul Linder estava articulando a vinda 

de Gropius à capital peruana e, posteriormente, solicitou que lhe fosse permitido 

enviar um convite pessoal a Gropius para participar como paraninfo da turma de 

arquitetura de 1953, o que aconteceu em dezembro daquele ano265. 

Gropius tinha alguns objetivos com essa viagem ao Peru: rever seu amigo 

Linder, estabelecer contatos com profissionais peruanos e ter contato com a 

arquitetura inca e a cultura indígena. Isto se evidencia em seu desejo de conhecer o 

interior do país, em especial Cuzco, cidade que, segundo ele, não poderia estar, de 

forma alguma, fora do seu roteiro de viagem266. 

                  
262 Linder publicou vários artigos sobre a Bauhaus em EAP. Também publicou alguns artigos críticos 

sobre arte moderna no jornal El Comercio. 
263 O escritório The Architects Collaborative foi fundado, em 1946, por Gropius e alguns dos seus alunos 

da Escola de Arquitetura de Harvard. Ver: GROPIUS, 1958, p. 155. 
264 Atas da Sesión de Junta del Departamento realizada em 05 mar. 1952, folha 07. 
265 idem, folha 22. No entanto, o convite também foi feito por Linder, que expressou entusiasmo ao 

pensar na possível “Promoción Walter Gropius”, ver: Carta de Paul Linder a Walter Gropius em 17 
jun. 1953. WGC. Series III. Letters to and from Walter Gropius. 

266 Em contínuas cartas entre Gropius e Linder, o primeiro mostra uma preocupação sobre se a data em 
que pensava viajar seria a ideal para visitar o interior do país por causa das chuvas. 
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Ele não viajou sozinho, mas com Sert e suas respectivas esposas. Eles 

pretendiam permanecer alguns dias em Lima, para depois viajarem rumo ao Brasil 

para participarem como membros do júri no IV Congresso Brasileiro de Arquitetos, 

acontecido na cidade de São Paulo267. O contato que Sert mantinha ainda com 

Belaunde Terry desde a década anterior lhe permitiu que fossem publicados em EAP 

alguns dos projetos que vinha desenvolvendo sozinho ou no TPA. Dentre eles, 

podemos mencionar o projeto da igreja para a nova cidade venezuelana de Puerto 

Ordaz, que ganhou destaque ao aparecer na capa da revista e por haver recebido 

“atinados comentários”268 de Héctor Velarde. O projeto da igreja para Puerto Ordaz, 

de forma similar ao projeto para Chimbote, havia recebido boa crítica no meio 

profissional pela “simplicidade de formas e materiais” (FREIXA, 1979, p. 75). Meses 

depois ele foi também publicado pela Architectural Record. Gropius e Sert chegaram a 

Lima em 28 de dezembro de 1953, um dia antes da cerimônia dos formandos em 

arquitetura. O evento, no qual se graduaram 24 alunos269, esteve a cargo dos 

arquitetos Luis Miró Quesada e Fernando Belaunde Terry e foi realizado no Palacio 

Municipal (ENTREGA DE GRADOS HONORARIOS, 1953, p. 5). Ambos receberam 

os diplomas de professores honorários das mãos do Diretor da ENI, o engenheiro 

Manuel B. Llosa e as medalhas de “hóspedes ilustres” das mãos do Prefeito da 

cidade, Sr. Luis T. Larco270. Também estiveram presentes o Reitor da Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, o Dr. Mariano Ibérico Rodríguez, professores, alunos, 

ex-alunos e personalidades do meio universitário (CLAUSURA DEL AÑO 

ACADÉMICO DE ARQUITECTURA, 1953, p. 3). 

                  
267 Nesse evento, acontecido entre os dias 17 e 24 de janeiro de 1954, Gropius recebeu o título de 

membro honorário do Instituto de Arquitetos do Brasil. Ele também recebeu, na II Bienal de São 
Paulo, o Grand Prix International d’Architecture (Prêmio Matarazzo). Ver: IV CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ARQUITETOS, 1954, p. 12-28; DOIS MESTRES DA ARQUITECTURA 
CONTEMPORÂNEA, 1954, p. 23-25. 

268 Carta de Fernando Belaunde Terry a José Luis Sert em 22 out. 1953. JLSC. Folder E006 
Correspondence. No número de ene./feb./mar. de 1958, apareceu, em EAP, outro artigo sobre seu 
projeto para a embaixada norte-americana em Bagdá (Iraque). No mesmo número apareceu o 
projeto de Walter Gropius para a embaixada norte-americana em Atenas (Grécia). Inclusive, no 
número de EAP publicado quando ele chegou ao Peru (n. 196-197, nov./dic. 1953), apareceu uma 
reportagem de Sert sobre o planejamento em Havana. 

269 Dentre os graduandos, encontrava-se Alfredo Linder Breslaer, filho de Paul Linder, que fez um 
estágio no escritório de Gropius, em Boston, no início da década de 1960, quando se encontrava 
vinculado como professor auxiliar à Facultad de Arquitectura da UNI. Ver: NOTAS, 1960; e Atas da 
Sesión de Junta de Catedráticos realizada em 10 fev. 1960, folha 104. 

270 Gropius e Sert receberam os diplomas de professores honorários mesmo não havendo sido 
aprovada, à época, a emissão desses documentos pela Junta de Profesores da Escuela. Isso só 
aconteceu a pedido do próprio Fernando Belaunde Terry meses depois. Ver: Atas da Sesión de 
Junta de Profesores de la Escuela Nacional de Ingenieros realizada em 14 abr. 1954, folha 232. 
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FIGURA 93 – Capa de EAP (set./oct. 1953) e Architectural Record (Dec. 1953), em destaque o projeto 
do Town Planning Associates para a igreja de Puerto Ordaz, na Venezuela 

  
 

FIGURA 94 – Chegada de José Luis Sert e Walter Gropius, com suas respectivas esposas, a Lima em 
dezembro de 1953, Belaunde Terry aparece ao lado esquerdo de Gropius 

 
Fonte: ENTREGA DE GRADOS HONORARIOS (1953). 
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Gropius participou da cerimônia dirigindo algumas palavras ao público 

presente. Ele iniciou sua fala agradecendo o convite feito por Belaunde Terry e 

desculpou-se por não dominar o idioma espanhol, em seguida, dirigiu-se à turma de 

formandos. Ele falou que por causa da experiência que havia conseguido ao longo 

dos anos, havia percebido que existia um ponto básico que devia ser considerado na 

arquitetura, mas que era “negligenciado” com muita facilidade. Gropius chamava a 

atenção para o fato de que, ao “proyectar cualquier cosa” era necessário não cair em 

critérios puramente técnicos ou estéticos. O mais importante seria o homem, que 

deveria ser o módulo e referência do qual todo o resto seria uma consequência 

(WALTER GROPIUS SE DIRIGE, 1953). Acrescentou ainda que era necessário ter 

consciência de que tudo aquilo que por nós é projetado pertence a um conjunto mais 

abrangente. Ele afirmava que “todos nosotros debemos estar convencidos de que 

somos los guardianes de la belleza total de nuestros alrededores físicos” (WALTER 

GROPIUS SE DIRIGE, 1953). Concluiu dizendo que “aquel arquitecto que está 

facultado de expresar estos conceptos irreales por los medios muy reales del concreto 

y la piedra eleva su trabajo al nivel indiscutible del arte” (WALTER GROPIUS SE 

DIRIGE, 1953). 

 

FIGURA 95 – Gropius e Sert na Cerimônia de Graduação da turma 1953 do Departamento de 
Arquitetura, no Palacio Municipal 

 
Fonte: WALTER GROPIUS SE DIRIGE (1953). 
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Na cerimônia, Belaunde Terry fundamentou o porquê da entrega dos diplomas 

de professores honorários a Gropius e a Sert. Para ele, o aporte de Gropius à 

arquitetura não era somente pelo fato de ter criado a Bauhaus, também centro de 

estudos de influência mundial, já desaparecido à época, mas por “difundir 

universalmente su mensaje renovador y estimulante” e por ter sido pioneiro da 

arquitetura social contemporânea (LA HOJA DE URBANISMO, 1954). Já Sert era 

reconhecido por sua interpretação da Carta de Atenas e por seu trabalho por difundi-la 

(CLAUSURA DEL AÑO ACADÉMICO DE ARQUITECTURA, 1953, p. 3). A presença 

deles, segundo ele, significava: 

 

[...] un hecho inolvidable que sella los estudios de esta promoción y da a 
quienes desde tiempo atrás los admiramos la inapreciable oportunidad de 
sentirnos nuevamente estudiantes y de dirigirnos a ellos con su bien ganado 
título de Maestros. (CLAUSURA DEL AÑO ACADÉMICO DE 
ARQUITECTURA, 1953, p. 3) 

 

FIGURA 96 – José Luis Sert e Walter Gropius ministrando suas conferências acontecidas, 
respectivamente, em janeiro e fevereiro de 1954 

   
Fonte: SERT (1954) e CONFERENCIA DEL ARQUITECTO WALTER GROPIUS (1954a). 

 

Os dias seguintes foram agitados para ambos. No dia 2 de janeiro, Sert 

ministrou a palestra “El urbanismo y la arquitectura marchan indisolublemente unidos”, 

no Departamento de Arquitetura da ENI e contou com um grande número de 



185 
participantes, entre eles, Fernando Belaunde Terry, que fez a abertura do evento e 

aproveitou a oportunidade para ressaltar o significado da presença de uma 

personalidade de fama mundial durante sua gestão como Chefe do Departamento. 

Depois, destacou o trabalho de Sert como presidente dos CIAMs, como Decano da 

Faculdade de Arquitetura da Universidade de Harvard e por prestar ajuda efetiva a 

vários estudantes peruanos (SERT, 1954, p. 3). 

Sert baseou, de forma prática, sua exposição sobre os princípios do urbanismo 

valendo-se de imagens do plano diretor de Bogotá, elaborado em parceria com 

Wiener e com a consultoria de Le Corbusier271. Ele iniciou sua fala afirmando que o 

urbanismo e a arquitetura eram praticamente a mesma coisa, pois ambos estavam 

vinculados um ao outro. O urbanismo, segundo ele, era uma continuação da 

arquitetura e esta fazia parte do primeiro. Ainda afirmou que o urbanismo supunha um 

trabalho realizado por uma equipe de técnicos de diversas especialidades, onde o 

arquiteto assumia um papel de destaque (SERT, 1954, p. 3). Sert concordava com 

Gropius em afirmar que era necessário pensar a obra arquitetônica não como um 

objeto isolado, mas como elemento de um conjunto maior do qual deviam ser levados 

em conta aspectos ambientais, geográficos, culturais etc. Era dessa forma, segundo 

ele, que vinha sendo abordado esse tema em Harvard: 

 

[...] es un grave error, el que los arquitectos se guíen de patrones y cánones 
rígidos para sus proyectos, descuidando las condiciones ambientales que van 
a determinar el tipo de construcción […] en el Perú ya se han tomado 
conciencia de las relaciones entre Urbanismo y Arquitectura, siendo laudable 
tal vinculación. (SERT, 1954, p. 3) 

 

Sert disse ainda que seus contínuos trabalhos realizados na América lhe 

permitiam afirmar que existia um urbanismo latino-americano “propio y lleno de 

posibilidades” e que as cidades tinham a vantagem de, por estarem ainda em 

crescimento, poderem aprender com os erros, evitando-os. Depois, ele apresentou 

seu projeto para Bogotá mostrando 24 diapositivos. Desses, destacou sua divisão em 

“Unidades Comunales”, que eram os elementos modulares da cidade e abrigavam 

entre 25 e 45.000 habitantes, com seus respectivos serviços básicos e sistema viário. 

                  
271 Esse projeto foi baseado no plano piloto elaborado para essa cidade, em 1950. Ver: BOESIGER, 

1953, p. 42-47. 
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Terminou sua palestra afirmando que o projeto para Bogotá era um dos mais 

completos estudos, à época, e que constava de 47 pranchas (SERT, 1954, p. 3). 

No dia seguinte à palestra, 3 de janeiro, Sert e Gropius viajaram para o Brasil. 

Gropius retornou ao Peru uma vez mais, no mês seguinte, para visitar outras cidades 

peruanas e ministrar uma palestra organizada por Paul Linder na Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Também a Corporación Nacional de la 

Vivienda, igualmente através de Linder, fez um convite a Gropius para realizar uma 

série de debates sobre urbanismo e moradia; pensou-se, inclusive, na possibilidade 

de que um deles pudesse acontecer em Cuzco e outro em Lima. No entanto, estes 

não chegaram a se concretizar272. 

 

FIGURA 97 – José Luis Sert e Walter Gropius antes de embarcarem com destino ao Brasil 

 
Fonte: ANOCHE VIAJARON (1954). 

 

Apresentar-se na Faculdade de Letras da UNMSM deve ter sido para Gropius 

muito significativo, na medida em que, como o próprio Linder expressou em uma carta 

                  
272 Carta de Paul Linder a Walter Gropius em 16 jan. 1954. WGC. Series III. Letters to and from Walter 

Gropius. O primeiro debate aconteceria no Hotel de Cuzco, onde Gropius se encontraria por causa 
da sua visita a essa cidade. Por essa razão, “conciliar essas duas atividades”, segundo Linder, 
significaria um grande esforço. O segundo aconteceria no Country Club de Lima. 
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dirigida a ele, falaria na universidade mais antiga das Américas273. Gropius ministrou a 

palestra intitulada “Nuestra arquitectura y el médio ambiente”274 e foi apresentado pelo 

Decano, o Sr. Aurelio Miró Quesada Sosa, que era também diretor da revista Mar del 

Sur 275. 

Gropius abordou vários temas sobre arquitetura e urbanismo que interessavam 

diretamente aos profissionais peruanos, além de outros temas que reviveram antigos 

debates, como a construção do centro cívico da capital. Ele pôs em debate a fase pela 

qual passava o mundo de então que, nas suas palavras, caracterizava-se por uma 

“condición de desgarramiento” (CONFERENCIA DEL ARQUITECTO WALTER 

GROPIUS, 1954a, p. 3). Essa condição havia sido causada, segundo ele, pelo próprio 

homem, que por causa de sua curiosidade havia conseguido dividir o mundo, fazendo-

o perder seu equilíbrio. Gropius afirmava ainda que a ciência havia ofuscado outros 

componentes que tinham a ver diretamente com a harmonia da vida humana, como, 

por exemplo, a Arte que havia passado a ser considerada como “algo consumado” e 

que podia ser visto em museus (CONFERENCIA DEL ARQUITECTO WALTER 

GROPIUS, 1954a, p. 3). 

Para ele, o artista havia sido esquecido, “casi ridicularizado y considerado como 

un miembro supérfluo y lujoso de la sociedad” (CONFERENCIA DEL ARQUITECTO 

WALTER GROPIUS, 1954a, p. 3) e questionava qual das nações civilizadas, naquele 

momento, havia logrado conceber uma arte criativa considerada parte essencial da 

vida. A solução para esse impasse, segundo Gropius, seria criar uma coordenação 

entre o artista, o cientista e o homem de negócios com a finalidade de criar uma 

“norma humanizada” (CONFERENCIA DEL ARQUITECTO WALTER GROPIUS, 

1954a, p. 3). Outro ponto abordado referia-se aos problemas causados pela dimensão 

que estavam tomando as cidades contemporâneas. Gropius chamava a atenção para 

                  
273 Carta de Paul Linder a Walter Gropius em 16 jan. 1954. WGC. Series III. Letters to and from Walter 

Gropius. 
274 A revisão e tradução para o espanhol foram realizadas por Luis Miró Quesada. Posteriormente, o 

texto total da palestra apareceu, em duas partes, no jornal El Comercio, em uma seção especial aos 
domingos. Ver: El Comercio. Suplemento Dominical de 07 mar. 1954, p. 2 e 12; e 14 mar. 1954, p. 4 
e 12. 

275 Linder lhe informava sobre a repercussão da sua visita ao Peru. Também, disse-lhe da possibilidade 
de publicar um artigo na revista oficial da Faculdade de Letras da UNMSM, Mar del Sur, sobre a 
importância da sua visita. Ver: Carta de Paul Linder a Walter Gropius em 16 jan. 1954 e 04 abr. 
1954. WGC. Series III. Letters to and from Walter Gropius. 
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o distanciamento entre o cidadão e as autoridades, a degradação das ruas e a perda 

da relação com o pedestre. 

Nesse sentido, ele era enfático ao afirmar que os projetos de reabilitação 

urbana tinham que ser voltados para o homem e era necessário criar “núcleos o 

centros comunales” (CONFERENCIA DEL ARQUITECTO WALTER GROPIUS, 

1954a, p. 3). No entanto, ele acreditava baseando-se em sua experiência profissional, 

que era mais importante projetar esses centros antes mesmo de novas moradias. 

Depois, abordou o tema da estandardização e sua relação com a arquitetura, dizendo 

que: 

 

La nueva filosofía en la arquitectura reconoce el predominio de los requisitos 
humanos y sociales, acepta la máquina como el medio moderno de la forma 
para cumplir aquellos requisitos. Nos hemos convencido a nosotros mismos 
que la repetición de simples elementos constructivos prefabricados puede 
contribuir tanto a la utilidad cuanto a la belleza. Pero si dichos elementos no 
son constantemente comprobados y renovados, ellos se estancan. Es fútil 
intento el tratar de concordar con standars del pasado. (CONFERENCIA DEL 
ARQUITECTO WALTER GROPIUS, 1954a, p. 3). 

 

Finalmente, Gropius mostrou vários de seus projetos com os quais tentou 

estabelecer uma relação entre seu pensamento teórico e sua obra construída. Alguns 

dos projetos apresentados foram a fábrica FAGUS (1910), o escritório e fábrica na 

exposição de Werkhund (1914), a Bauhaus de Dessau (1925), seus projetos para 

Harvard, entre outros. 

Gropius também participou de uma comemoração organizada pela Sociedade 

de Arquitetos do Peru onde recomendou aos profissionais levarem em conta suas oito 

recomendações sobre a arquitetura (GROPIUS, 1954b). Nelas, Gropius falava que era 

necessário esquecer a “batalha dos estilos” e que era necessário pensar em uma 

arquitetura que servisse para melhorar as condições de vida fazendo uso da ciência e 

da máquina, mas também, buscando a autêntica expressão regional. 

Na mesma reunião, Gropius recebeu o diploma de sócio honorário daquela 

instituição. A presença dele no Peru, segundo Belaunde Terry, constituiu-se num 
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momento histórico (BELAUNDE TERRY, 1954a)276. E, de fato, se comparado com as 

outras “personalidades ilustres” que visitaram o país, ele foi quem ganhou mais 

destaque e repercussão nacional se considerarmos o número de matérias e artigos 

publicados em jornais e em EAP durante e depois da sua visita. 

 

FIGURA 98 – Cerimônia na Sociedade de Arquitetos do Peru onde Gropius recebeu o diploma de sócio 
honorário da instituição. No centro da foto, de esquerda à direita, aparecem Fernando Belaunde Terry, 
Rafael Marquina e Walter Gropius 

 
Fonte: GROPIUS (1954b). 

 

Mas não foi só isso. Houve, na verdade, uma troca profissional. Gropius 

retornou aos EUA com uma boa e, talvez inesperada, impressão do Peru. Ele afirmou 

que, se o Peru o havia tocado, era “graças às relações humanas”277 encontradas lá. 

Além disso, a exposição no MoMA “Ancient Art of Andes” (acontecida também em 

                  
276 Belaunde Terry agradeceu ainda, pessoalmente, em reunião de colegiado, as gestões de Paul 

Linder para concretizar a visita de Gropius e reconheceu mais uma vez sua importância no meio 
profissional local. Ver: Atas da Junta de Profesores realizada em 23 fev. 1954, folhas 30-31; e Carta 
de Paul Linder a Walter Gropius em 04 abr. 1954. WGC. Series III. Letters to and from Walter 
Gropius. 

277 Carta de Walter Gropius a Paul Linder em 29 jan. 1954. WGC. Series III. Letters to and from Walter 
Gropius. 
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1954) havia aumentado sua curiosidade pelos mistérios dos povos indígenas 

peruanos, provocando nele a vontade de retornar ao país278. 

Da mesma forma como aconteceu com Sert, Belaunde Terry não perdeu o 

contato com Gropius e para isso a figura de Linder foi decisiva para ambos. Ainda que 

Gropius não tenha retornado mais ao Peru, anos mais tarde ele se reencontrou com 

Belaunde Terry quando este foi deportado após sua primeira gestão presidencial. 

                  
278 idem. 



191 
7  FERNANDO BELAUNDE TERRY E LUIS DÓRICH: A CRIAÇÃO DA OFICINA 

NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y URBANISMO (ONPU) 

 

Para que la expansión de una ciudad se realice en forma racional es 
necesario que tenga un plano regulador, establecido después de un 
minucioso estudio por competentes urbanistas, que permita no sólo el lógico 
crecimiento hacia nuevas zonas, sino que indique la forma de solucionar los 
problemas existentes en los sectores antiguos. (BELAUNDE TERRY, 1939a) 

 

Sem dúvidas, a criação do IUP, as campanhas da revista EAP, e a visita de 

urbanistas de fama internacional, foram três pilares fundamentais para a consolidação 

e reconhecimento do urbanismo e do planejamento urbano como disciplinas e 

ciências mais adequadas para resolver, a partir do viés técnico, os problemas sociais 

e estruturais pelos quais passavam as cidades peruanas. Nesse contexto, a ação de 

Belaunde Terry (à época, Deputado por Lima e Presidente da Comisión de 

Planeamiento y Urbanismo da Câmara) quando da proposta e criação da Oficina 

Nacional de Planeamiento y Urbanismo (ONPU), em junho de 1946, encontrou apoio 

tanto no círculo profissional279 quanto nas autoridades públicas e significou, para ele, 

ganhar a “primeira batalha” em torno da institucionalização do urbanismo, embora 

tenha coincidido também com o fim de um ciclo de intensos debates sobre a 

elaboração do plano regulador para a capital. 

Na verdade, a intenção inicial de Belaunde Terry tinha sido a de criar a Oficina 

del Plan Regulador de Lima com a finalidade de buscar uma adequada coordenação 

entre as repartições do Governo e dos Municípios de Lima, que assim nucleados em 

uma entidade só, elaborariam os estudos para o plano regulador de Lima, El Callao e 

proximidades (BELAUNDE TERRY, 1946c)280. Ele afirmava que: 

 

Municipalidades y Gobiernos, desconectados y en ocasiones discrepantes, 
han tomado más de una vez caminos distintos, por los cuales pretendían, 
sincera, pero ingenuamente, llegar a un mismo fin de beneficio colectivo […] Y 
así, entre simpatías y caprichos se jugó la suerte de todos y fue creciendo la 

                  
279 Através da sua revista, Belaunde Terry iniciou uma campanha, aberta ao público em geral, 

solicitando opiniões que poderiam ajudar a fortalecer a ideia da ONPU. Ver: PARA QUE SEA UN 
GENUÍNO, 1946. 

280 Como proximidades, entendam-se os balnearios, áreas que ainda não estavam consideradas como 
sendo parte da cidade de Lima. 
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telaraña limeña, más por obra y para beneficio de los especuladores que por 
la dirección directriz y certera de una indiscutida y responsable autoridad 
técnica. (BELAUNDE TERRY, 1946c) 

 

No entanto, a situação naquele momento afigurava-se propícia para propor que 

essa Oficina assumisse uma escala nacional. Na prática, a ONPU, filha do IUP e da 

Sociedad de Arquitectos del Perú funcionou como uma extensão da primeira, com a 

única diferença de que agora a nova instituição possuía o apoio oficial do Governo 

peruano. A ONPU foi criada oficialmente em 27 nov. 1946 pela Ley Nº 10723, com o 

objetivo de “coordinar y direccionar la labor urbanística de las reparticiones técnicas 

del gobierno y municipios” e encarregou-se de “estudiar y formular los planos 

reguladores de las ciudades y poblados de la República” (DONGO DENEGRI, 1962, 

p. 209), porém era subordinada ao Consejo Nacional de Urbanismo, que após aprovar 

os projetos elaborados pela ONPU, os encaminharia ao Governo e aos municípios. 

(DONGO DENEGRI, 1962, p. 210) 

A ONPU, segundo Belaunde Terry, deveria ser um “lugar de reunión y de 

trabajo común de los especialistas de las dispersas reparticiones gubernativas y 

municipales, sin excluir a los que laboran silenciosamente por su propia cuenta, para 

formar un comando único del urbanismo” (PUNTOS DE VISTA, 1946) e, assim, 

entender e dar solução aos problemas das cidades, identificando quais seriam suas 

características no futuro. Além disso, segundo ele, a ONPU era uma instituição 

“netamente peruana” onde, num lugar-comum, confluíam as três correntes que faziam 

o urbanismo: o Estado, os Municípios e a atividade particular (PUNTOS DE VISTA, 

1947b). 

Em 10 jul. 1947, mediante o Decreto Supremo 512, foram aprovados seus 

Estatutos, reafirmando seus objetivos, mas também ampliando suas funções. 

Algumas destas eram organizar um arquivo urbanístico do Peru, propor a abertura ou 

alargamento de avenidas e vias urbanas necessárias, além de indicar a localização ou 

melhor orientação das obras portuárias e de aeroportos (SANDOVAL CERNA, 1953, 

p. 331-332). O Governo designou o profissional que assumiria a Direção da ONPU, 

sendo indicado o urbanista Luis Dórich Torres, que teve como primeira missão o 

estudo do plano regulador para a capital. 

Para Dórich, formado em urbanismo na Europa e nos EUA, a ONPU significou 

a possibilidade de “por em prática” tudo aquilo que havia estudado e proposto três 
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anos atrás com a finalidade de instituir o planejamento urbano no Peru281. Apesar de 

que o IUP e EAP se constituíram em importantes veículos de divulgação e difusão de 

teorias urbanísticas, estas eram ainda restritas apenas a uma parcela de profissionais 

interessados nesses assuntos. Dórich se propôs divulgá-los de forma massiva para 

atingir um maior número de pessoas, tornando mais “acessíveis” e “comprensíveis” 

novas terminologias como, por exemplo, ”plano regulador”, “plano diretor”, “plano 

piloto”, “expediente urbano” e “planejamento”. Nesse sentido, podemos mencionar o 

artigo publicado pela ONPU, em EAP, intitulado “Principios básicos del planeamiento 

urbano” e as publicações no jornal El Comercio “Planeamiento” e “Expediente 

urbano”, além daqueles da Agrupación Espacio etc.282 

Esses artigos marcam a pauta sobre o ideário de Dórich e sua metodologia 

para o estudo das cidades peruanas. Neles, por exemplo, afirmava-se que o 

planejamento era a: 

 

ciencia que estudia el crecimiento físico de las aglomeraciones humanas en 
armonía con sus necesidades sociales y económicas, su principal objetivo es el 
bienestar de la colectividad mediante un programa racional que sirva de pauta 
para encauzar el crecimiento urbano. Este programa se denomina PLAN 
REGULADOR. (ONPU, 1948) 

 

Também afirmava que a cidade era um “organismo vivo” que nasce, cresce, 

desenvolve-se e morre. E ainda que o planejamento urbano não tinha como fim 

propostas abstratas ou simples projetos urbanos pontuais, mas sim soluções 

baseadas em um ponto de vista técnico. Nesse sentido, para ele, a elaboração do 

“Plan Regulador” constituía-se no primeiro passo para o desenvolvimento das 

cidades. O plano regulador estava dividido basicamente em duas etapas: a primeira (o 

Expediente Urbano), era dedicada à análise da realidade urbana através do estudo de 

três aspectos, o físico, o social e o econômico; e a segunda consistia na aplicação das 

quatro funções da cidade a partir dos dados obtidos na etapa anterior. 

 

 

                  
281 Lembremos que esse foi o tema da sua pesquisa no MIT. 
282 Ver: PRINCÍPIOS BÁSICOS, 1938. “Planeamiento” e “Expediente urbano” apareceram no dia 26 

ago. 1948. 
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FIGURA 99 – Metodologia da ONPU para elaboração do Plano Regulador 

 

Fonte: ONPU (1948). 

 

A visão social e técnica do urbanismo de Dórich encontra paralelos com o 

discurso utilizado por Mario Leal Ferreira quando da criação do EPUCS, em Salvador 

(1943), que também possuía um pensamento centrado na ideia de um “urbanismo 

científico”, além da visão sobre a cidade como um “organismo-vivo” (SAMPAIO, 1999, 

p. 194). É interessante notar que ambos estudaram nos EUA como bolsistas e, no 

retorno aos seus países de origem, dedicaram-se, de fato, à difusão desse ideário. 

É provável que a proposta de Dórich para a estruturação do espaço urbano 

através das quatro funções corbusianas tenha sido reforçada pela presença na capital 

peruana dos urbanistas José Luis Sert e Paul Lester Wiener, que se encontravam, no 

ano de criação da ONPU, elaborando a proposta para a nova cidade de Chimbote, 

encomendada, como vimos, pela Corporación Peruana del Santa. De fato, eles 

propuseram, no início de 1948, elaborar um estudo urbano da capital que serviria de 

base para os futuros estudos realizados pela ONPU. É claro que o investimento dos 

membros do TPA tinha como finalidade sua futura contratação pelo Governo peruano, 
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no entanto, segundo Dórich, esse “gesto desinteresado” serviu para reforçar, ainda 

mais, a “transcendencia del porvenir urbanístico de la capital”283 e do país. 

Até aquele momento, Wiener e Sert haviam trabalhado somente em propostas 

urbanas para cidades novas (Cidade dos Motores e Chimbote) e Lima apresentava-se 

como um desafio na medida em que tinham que propor soluções para uma cidade 

existente, levando-se em conta toda a sua complexidade. O estudo foi baseado na 

Carta de Atenas; no entanto, eles trouxeram alguns aspectos importantes para os 

profissionais peruanos: o estudo da influência da capital numa escala regional e 

nacional, além da aplicação da “quinta função” da cidade, o centro cívico. Para eles 

mesmos, o projeto para Lima deu-lhes a possibilidade de aplicação, pela primeira vez, 

dos estudos sobre o Modulor. Em uma carta, Sert confessou a Le Corbusier que: 

 

Haciendo un trabajo para Lima (un plano de urbanismo) he ensayado el 
Modulor. ¡Qué magnifico hallazgo! Es un precioso auxiliar en el urbanismo y 
en los trazados a gran escala. Gracias a él se pueden determinar las alturas 
reglamentarias, fijar los gálibos y también los volúmenes-límites, así como 
establecer la base de un código de legislación urbana. Hasta ahora no existe 
nada semejante. (LE CORBUSIER, 1976a [1950], p. 196) 

 

Sert e Wiener identificaram duas áreas na cidade que mereciam propostas 

diferenciadas: o centro da cidade e a sua expansão. Para a primeira, eles explicavam 

que esta se havia desenvolvido, como outras capitais sul-americanas, através de 

edificações baixas provocando graves problemas relacionados à moradia e à falta de 

áreas verdes, enquanto existiam edificações que possuíam grande valor arquitetônico. 

Já a segunda área estava caracterizada por ser a parte mais nova da cidade284, que 

se desenvolvera a partir de critérios modernos, existindo, assim, maior liberdade para 

intervenção. Como solução para o centro, eles propunham manter os monumentos 

históricos mais representativos, criando um contraste com novos edifícios em altura, o 

que, segundo eles, proporcionaria um adequado índice de densidade populacional e a 

presença de áreas verdes. Já para as áreas de expansão, eles propunham também 

                  
283 Carta de Luis Dórich a Paul Lester Wiener e José Luis Sert em 20 abr. 1948. PLWC. Box 6 - Peru. 
284 Lembremos que essa “nova” área estava conformada pelas novas urbanizações criadas a partir da 

nova malha viária iniciada em começos do século XX. 
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edifícios em altura, porém, estes deveriam formar espaços intermediários entre a 

moradia e o restante da cidade285. 

A proposta para o novo centro cívico de Lima assumiu papel de destaque no 

plano piloto. Durante a estada em Lima, Sert e Wiener haviam vivenciado as 

campanhas de Belaunde Terry e da Agrupación Espacio em torno da proposta da 

nova localização para a penitenciária da capital. O terreno que esta ocupava, à época, 

com uma área total de quase três hectares, estava localizado em um ponto 

estratégico de ligação entre o centro da cidade e suas áreas de expansão. Tanto 

Belaunde Terry quanto a Agrupación acreditavam que para essa área, após iniciados 

os estudos para o plano regulador, deveriam ser propostas novas edificações de 

caráter público (ministérios, teatros, ou museus, por exemplo) ou mesmo privado 

(como hotéis e escritórios) (AGRUPACIÓN ESPACIO, 1958, p. 8). 

 

FIGURA 100 – Terreno que era ocupado pela antiga Penitenciária de Lima (década de 1950) 

 
Fonte: LIMA DE SIEMPRE (2009). 

                  
285 Essa diferenciação de “escalas da cidade” havia sido aplicada no projeto de Chimbote. Ela consistia 

na criação de espaços públicos ou “pátios” para a vizinhança, para o bairro e para a cidade. Ver: 
WIENER; SERT, 1953, p. 124-131. 
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FIGURA 101 – Estudos do TPA para a proposta do novo centro cívico para Lima (1948) 

 
Fonte: WIENER; SERT (1951). 

 

Nos estudos que o TPA elaborou, explicou-se como a Plaza Mayor, o espaço 

público mais importante da cidade e que era equivalente ao “centro cívico”, havia-se, 

paulatinamente, deslocado ao sul como consequência do crescimento da cidade e da 

aparição de novas atividades (ver Fig. 101). A Plaza Mayor (1), criada quando da 

fundação de Lima, havia perdido algumas das suas funções principais que passaram 

a ser desenvolvidas na Plaza San Martin (2), criada no início do século XX; mas esta, 

segundo Sert, não possuía as características necessárias para cumprir a função de 

centro cívico. Dessa forma, ele acreditava que o local mais adequado para propor 

uma “reinterpretação” da Plaza Mayor através de uma visão “moderna” seria o terreno 

ocupado pela penitenciária (3). Esse terreno estava delimitado pelas avenidas Bolivia, 

Wilson, 28 de Julio e a prolongação da Avenida José Gálvez, na qual, encontrava-se o 

Parque de la Exposición, espaço público de grande importância na vida limeña. 

Wiener e Sert propuseram que algumas edificações de valor arquitetônico 

permanecessem como, por exemplo, o edifício República, o restaurante “La Cabaña” 

e os Ministérios da Justicia e de Fomento. O centro cívico foi concebido como uma 

“versão latina” do Rockefeller Center (RUBERT DE VENTÒS, 1997, p. 90), que, 
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segundo Belaunde Terry, era “apropiado en caracter y escala a la realidad de Lima” 

(APUNTES A MANO LIBRE, 1948). 

 

FIGURA 102 – Town Planning Associates, plano piloto para a cidade de Lima (1948). Em vermelho, a 
proposta do centro cívico no terreno da penitenciária 

 
Fonte: WIENER; SERT (1951). 

 

Em 1948, após a conclusão da proposta para Lima, Sert e Wiener disseram-lhe 

a Dórich que esperavam que os estudos continuassem, dessa vez vinculados 

diretamente à ONPU286. Dórich manifestou que a participação deles como consultores 

seria de grande importância, no entanto, deixou claro que o valor por essa 

colaboração dependia dos fundos repassados pelo Estado, já que, no orçamento da 

ONPU, não existia nenhuma possibilidade de cobrir essas despesas287. Além disso, 

explicava que as despesas decorrentes da consultoria estavam sujeitas à análise do 

Consejo Nacional de Urbanismo. A partir desse panorama, Dórich não se 

comprometia em celebrar nenhum contrato entre a ONPU e o TPA nem mesmo de 

                  
286 Carta de Paul Lester Wiener e José Luis Sert a Luis Dórich em 29 jul. 1948. PLWC. Box 12. 

Correspondence, outgoing. 
287 Carta de Luis Dórich a Paul Lester Wiener e José Luis Sert em 03 ago. 1948. PLWC. Box 6 – Peru. 
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oferecer-lhes trabalhos futuros288. Acrescentava ainda que, em dezembro daquele 

ano, estava pensando em realizar uma exposição do trabalho elaborado pela ONPU, 

e que, eventualmente, poderia ser exposta a proposta elaborada pelo TPA289. 

 

FIGURA 103 – Plano Regulador para Lima, Centro Cívico. Em vermelho a área da penitenciária onde 
Sert e Wiener elaboraram sua proposta 

 
Fonte: DÓRICH (1997). 

 

No entanto, algumas ideias propostas pelo TPA foram incorporadas ao estudo 

do Plano Piloto elaborado pela ONPU, em especial o estudo da capital em duas áreas 

diferenciadas (a área central e a área de expansão). Para a análise da capital foram 

tomados em conta pela ONPU os seguintes aspectos: os dados geográficos, o 

desenvolvimento histórico de Lima, a cidade e suas regiões, a situação atual dos 

edifícios, a distribuição da população (densidade populacional e moradia), os usos da 

terra, as áreas verdes (e de lazer), a circulação (considerado como o problema 

principal), a dinâmica atual da capital e o estudo da área central. É interessante notar 

                  
288 idem. Wiener e Sert aproveitaram a oportunidade para comunicar a Dórich que eles haviam sido 

contratados efetivamente para desenvolver o plano diretor para Medellín, talvez com a intenção de 
pressioná-lo a interceder por eles junto ao Governo peruano. 

289 Posteriormente, Sert e Wiener incorporaram-se aos trabalhos da ONPU na qualidade de consultores 
do plano piloto para a capital e tudo indica que eles não cobraram nada pelo serviço. No início de 
1949, em parceria com Dórich, eles realizaram uma palestra sobre a proposta. (VELARDE, 1949b). 
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aí a presença de temas relacionados com questões sociais e econômicas, o estudo a 

partir de uma visão regional e a influência da teoria corbusiana. 

Apesar de que existia consenso entre os profissionais peruanos – entre eles o 

próprio Belaunde Terry290 – no estudo desses aspectos, aquele relacionado à 

proposta da área central causou um debate acalorado. Para essa área, Dórich 

afirmava que a opção mais adequada seria propor um sistema de “circunvalación 

interna”, conformado pelas avenidas Wilson, Tacna, Malecón, Abancay y Grau291, 

além da criação de uma regulamentação adequada para permitir edificações de maior 

altura nessas avenidas (a penitenciária voltava-se para a Avenida Wilson). 

Isso permitiria manter a área antiga da cidade e preservá-la em suas 

características coloniais. Para isso seria necessária a proibição de construções 

modernas evitando, assim, a mistura da “quincha” com o “cemento” (VELARDE, 

1949b) e, consequentemente, a convivência de uma Lima “tradicional” e outra “nueva” 

(VELARDE, 1949b). No entanto, a nova geração de profissionais, mais radical, 

nucleada na Agrupación Espacio, discordava disso. 

 

FIGURA 104 – Remodelação do Centro Histórico de Lima 

 
Fonte: HOJA DE URBANISMO (1949). 

                  
290 Ele acreditava também que a área central da cidade merecia um estudo específico, porém, deveria 

manter suas características. 
291 Memorando de Luis Dórich “Lotización del terreno ocupado actualmente por la Penitenciaria” em 01 

jun. 1948. PLWC. Box 6 – Peru. 
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Para eles, a ideia de salvar a “Lima colonial” era uma simples ilusão (LA VIEJA 

LIMA, 1949). A cidade de Lima, acrescentavam, não podia ser considerada como um 

“conjunto urbano colonial” já que havia passado, ao longo do tempo, por processos 

que haviam modificado suas características: 

 

Las casas cerradas se han abierto en sinnúmeras tiendas sin armonía de 
tamaño o proporción, y sobre la planta baja se ha ido agregando, desde el 
siglo pasado, uno o dos pisos más, adornados de cornisas y jambas de 
manera conforme los cánones arquitectónicos del renacimiento italiano o de 
yesería francés; esto donde no se ha llegado a levantar aun edificios de 
concreto armado, decorados superficialmente con motivos estilísticos del 
barroco colonial. (LA VIEJA LIMA, 1949) 

 

Lima devia ser considerada como “sumisa, amorfa, escangalhada, mezquina” 

e, por essa razão, perguntavam-se sobre o que deveria ser salvo. Além disso, 

segundo eles, caso fosse possível manter intacta a área central, esta passaria por um 

processo natural de deterioração por causa da fragilidade dos materiais construtivos. 

Para eles, havia que salvar Lima sim, mas a partir de um viés diferente, a solução dos 

problemas de tráfego. Eles acreditavam que havia que evitar a demolição de antigas 

“casonas” para dar lugar a edifícios que tinham como característica principal a 

ocupação mínima no terreno e a construção em altura. A construção de vários 

pavimentos só seria aceita se se incrementasse a percentagem de área livre 

permitindo a incorporação de áreas verdes e estacionamentos, possibilitando melhor 

orientação, ventilação, iluminação, além de criar uma adequada proporção com 

relação às ruas (LA VIEJA LIMA, 1949). 

O plano piloto para Lima foi concluído em março de 1949 e logo entregue, 

juntamente com a proposta do TPA para o centro cívico, com a finalidade de obter 

aprovação do Consejo Nacional de Urbanismo (LA HOJA DE URBANISMO, 1949). Os 

trabalhos para a sua elaboração estenderam-se por mais de um ano e participaram 

como urbanistas consultores, Paul Lester Wiener, José Luis Sert e Ernesto Rogers. A 

partir dos estudos realizados, a ONPU apontava algumas características da capital: 

mesmo que esta não possuísse nenhum plano que orientasse seu crescimento, 

existia uma adequada localização da zona industrial, várias vias de proporções 

adequadas e bairros com moradias apropriadas nos balneários do sul mas; não 

existiam, entretanto, sistema viário, áreas verdes e centros de comércio adequados à 
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cidade, e as áreas cultiváveis da zona costeira estavam sendo reduzidas (ONPU, 

1949, p. 22). 

Para solucionar esses problemas, definiram-se algumas diretrizes: deveriam 

ser elaborados estudos a partir de uma visão integral, indo do particular ao geral, e os 

projetos pertinentes deviam ser planejados em etapas, levando em conta as 

necessidades imediatas (EL PLAN PILOTO, 1950). A partir disso, chegou-se às 

seguintes conclusões: 

 

1) El encauzamiento del desarrollo de la Región Urbana de Lima de acuerdo 
con las siguientes etapas: a) edificación total de los terrenos actualmente sin 
construir; b) urbanización de los terrenos rústicos rodeados de 
urbanizaciones; y c) urbanización paulatina de los terrenos ubicados entre las 
avenidas Progreso y Colonial. 2) Construcción del sistema arterial de vías de 
acceso y de circunvalación. 3) Reglamentación para la remodelación del 
Sector Central y estructuración del Centro Cívico. Una vez que el CNU haya 
prestado su aprobación al Plan Piloto la ONPU podrá continuar en los 
estudios de detalle hasta formular el anteproyecto del Plan Regulador. 
(BELAUNDE TERRY, 1949a) 

 

As ideias da Agrupación devem ter influenciado a proposta final para a área 

central da cidade, na medida em que esta seguiu quase à risca, arquitetônicamente, o 

que eles haviam defendido. A ONPU privilegiou o trânsito de pedestres, e como 

solução viária se manteve a proposta da via de “circunvalación”, eliminando o trânsito 

de veículos pesados. Para resolver o acesso dos veículos particulares foram 

propostos estacionamentos no interior de algumas quadras que estavam 

estrategicamente localizados (ONPU, 1949, p. 29). Para poder explicar a solução 

arquitetônica das novas edificações, a ONPU teve que elaborar uma maquete na qual 

se representava um setor típico da área central. 

Propunha-se somente a permanência de edificações de valor arquitetônico. 

Para aquelas que, por suas características, precisassem ser restauradas, seriam 

tomadas as medidas necessárias para sua conservação. Com isso, tentava-se 

“limpar” áreas deterioradas que provocavam a desvalorização dos terrenos, a falta de 

investimentos e as más condições de moradia e de trabalho (ONPU, 1954, p. 26). Por 

essa razão, propuseram edifícios em altura que: 

 

[...] estaban rodeados de espacios abiertos para estacionamiento y áreas 
verdes, estando esos edificios diseñados en forma que permiten obtener un 



203 
área construida igual a la que se conseguiría con el sistema actual, 
inapropiado por la ocupación casi integra del terreno a excepción de 
pequeños pozos de luz. En esta forma se obtendría mejores condiciones para 
la inversión del capital, mediante edificios que reúnan las óptimas condiciones 
para la vista, brindando a la ciudad los espacios abiertos que le son tan 
indispensables. (ONPU, 1949, p. 29) 

 

Belaunde Terry não concordou com essa proposta já que, como dissemos 

anteriormente, ele defendia a não intervenção na área central. Ele afirmou que a: 

 

[…] solución para evitar la congestión en la parte antigua de la ciudad y por 
consiguiente su inevitable desvalorización, resguardando al mismo tiempo los 
edificios de indiscutible valor histórico o arquitectónico, sería la de fomentar la 
construcción de edificios aislados, rodeados de jardines y playas de 
estacionamiento. Para no disminuir el actual índice de aprovechamiento del 
terreno que se calcula en la cifra 5, no habría otro remedio que llegar a 
edificios de 15, 20 y 25 pisos, verdaderos rascacielos que, por contraste, 
contribuirían a hacer resaltar las pocas joyas arquitectónicas que nos quedan 
desde tiempos de la Colonia. Lima adquiriría así un aspecto insospechado, 
desconcertante, para los que piensan que el urbanismo ideal consiste en la 
uniformidad de edificios y perspectivas haussmanianas, pero beneficioso para 
la salud de nuestro pueblo que es uno de los que más sufre de los estragos 
de la peste blanca, debido, entre otras causas, a las pésimas condiciones de 
ventilación e iluminación de las viviendas. To be or not to be habría sido el 
dilema planteado por la Comisión. (BELAUNDE TERRY, 1949e) 

 

Em junho de 1949 Dórich apresentou o plano piloto na Sociedad de 

Arquitectos. Na sua fala, ele deu ênfase à solução viária em três escalas para a 

capital: a região alimentícia (conformada pelos Departamentos de Lima, Ica e Junin), a 

região Metropolitana ou Suburbana e a região urbana. A primeira mantinha uma 

relação com as regiões que tinham influência direta com a capital no que concerne o 

abastecimento de produtos alimentícios; a segunda referia-se às cidades “satélites” 

que dependiam economicamente da urbe e, finalmente, a terceira região, a urbana, 

estava formada pelo triângulo Rímac-La Punta-Chorrillos. Após essa explicação, 

Dórich centrou-se nesta última região (EN LA SOCIEDAD DE ARQUITECTOS, 1949). 

Ele explicou os estudos para o prolongamento do desvio da estrada Pan-

Americana Sul, a construção da estrada entre Lima e El Callao seguindo a margem 

esquerda do rio Rímac (estas duas vias ficariam a cargo da Dirección General de 

Caminos y Ferrocarriles). Para a área central, ele explicou que era necessária a 

implantação de uma rede de circulação veicular e que esta poderia ser conseguida 

através da criação de novas vias e do alargamento de algumas já existentes. Sobre a 
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área central da cidade, ele defendeu a criação de uma regulamentação específica que 

permitisse sua remodelação e a estruturação do centro cívico (EN LA SOCIEDAD DE 

ARQUITECTOS, 1949). 

O Consejo Nacional de Urbanismo reuniu-se no dia três de agosto de 1949 

para deliberar sobre a aprovação do plano piloto. A proposta da ONPU foi aceita, 

oficialmente, pela Resolución Suprema Nº 258, publicada em 12 de setembro desse 

ano. No entanto, somente foi aprovado o sistema viário (a via “circunvalación”, a 

prolongação da estrada Pan-Americana Sul e a Lima-El Callao, sendo que a primeira 

ficaria a cargo do Ministerio de Fomento e as outras duas, a cargo da Dirección de 

Caminos)292. A proposta de Sert e Wiener não foi aceita porque implicava uma 

mudança radical em algumas das regulamentações de construção vigentes à época, 

por essa razão, solicitava-se que os estudos para o centro cívico continuassem 

tentando achar alternativas à solução proposta (DÓRICH, 1997, p. 86). 

Meses depois, foi elaborada uma nova proposta pela equipe da ONPU (ver Fig. 

103). Esta contemplou a área conformada pelas avenidas Grau, Abancay, Bolivia 

(com sua prolongação até a Avenida Abancay) e Wilson, totalizando 23.1 hectares. 

Dórich afirmava que nessa área, 76.5% das edificações estavam construídas em 

adobe, 8.6% em totora, 3.6% em quincha e 9.9% em tijolo e concreto (DÓRICH, 1997, 

p. 93)293. A ideia geral era manter os usos propostos no centro cívico de Sert e Wiener 

(como hotel e teatro), sugerindo, ainda, que fossem projetados os Ministérios que não 

possuíam um local adequado (como, por exemplo, da Marinha, da Guerra, da 

Aeronáutica, das Relações Exteriores, do Governo, do Trabalho, da Educação), além 

de um museu, escritórios, agências bancárias e de correios, entre outros. 

Formalmente, a proposta não se afastava da solução anterior, no entanto, as 

edificações foram organizadas mediante uma modulação de 100 m x 100 m e os 

estacionamentos estavam localizados na área perimetral dando preferência à 

circulação de pedestres no interior. Para manter a escala humana do conjunto foram 

propostos passeios cobertos que ligavam alguns edifícios e que serviam para delimitar 

                  
292 No entanto, nem tudo foi concretizado. Na proposta para a via de “circunvalação” somente foram 

efetuadas as prolongações das avenidas Tacna e Abancay. A prolongação da estrada Pan-
Americana Sul foi realizada, inclusive melhorada, segundo a proposta inicial. A estrada Lima-Callao 
não foi construída. 

293 Porcentagens sem considerar o Palacio de la Justicia e o Edificio República, construídos em 
concreto. 
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três praças: uma principal interna (a maior), outra que formava uma alameda e, 

finalmente, uma aberta em direção à Avenida Grau. As edificações permitiam a 

iluminação e ventilação sem a utilização de poços de luz e estavam projetados 

segundo as “normas modernas” (DÓRICH, 1997, p. 95). Foi destinado um total de 

72.072m2 (31.2%) para as construções, restando 158.928m2 (68.8%) para as áreas 

livres (praças e estacionamentos). Mesmo havendo-se pensado na possibilidade de 

que esse centro cívico fosse construído por etapas, dependendo da “capacidade 

econômica do país” e das “possibilidades financeiras dos diversos organismos” nele 

projetados, este não chegou a concretizar-se. 

 

FIGURA 105 – Expedientes urbanos para as cidades de Ayacucho (1953) e Cajamarca (1956) 
elaborados por Fernando Belaunde Terry 

   

 

Paralelamente aos trabalhos para o plano piloto para a capital, a ONPU iniciou 

a elaboração de planos reguladores para várias cidades peruanas seguindo a mesma 

metodologia294. Alguns estudos foram encarregados diretamente a Belaunde Terry e 

                  
294 Entre eles, os planos reguladores para Tacna (1949), Ica (1953), Sullana (1954), Carás (1955), Puno 

(1956), Huancayo (1958), Arequipa (1957), Huaral (1957), Barranca (1957), Chilca (1958), Tumbes 
(1958), Moquegua (1959) e Catacaos (1959). Foram também elaborados expedientes urbanos em 
parceria com o Instituto de Urbanismo, para as cidades de Tarma, Santa Inés e Huacho (1953) (LA 
HOJA DE URBANISMO, 1953a). Além disso, a partir dos estudos elaborados pela ONPU, foram 
realizados outros projetos particulares como foram os casos dos planos reguladores para 
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apesar de que estes também seguiram à risca a metodologia da ONPU, é possível 

observar indícios que mostram algumas divergências com relação a ela. Belaunde 

Terry elaborou os estudos para o Expediente Urbano e Plano Piloto para a cidade de 

Huaraz (1952), o Plano Diretor para a cidade de Ayacucho (1953), e o Expediente 

Urbano e Plano Regulador para a cidade de Cajamarca (1955)295. 

No caso do Expediente Urbano para a cidade de Huaraz, este se dividiu em 

três aspectos: o físico, no qual ele abordou temas como, por exemplo, localização, 

acessos, clima, usos do solo e transporte; o social, onde realizou uma pequena 

resenha histórica da cidade e de sua evolução no tempo; e o econômico, onde 

abordou temas como o de valor do solo, atividades comerciais, potencialidades 

econômicas, relação econômica regional e nacional, dentre outros. A análise desses 

dados lhe permitiu chegar às seguintes conclusões: a cidade havia crescido de forma 

desorganizada e não se adequava às exigências modernas; 93% das casas haviam 

sido construídas em adobe e quase todas as edificações possuíam um só andar (a 

exceção das igrejas e de alguns edifícios administrativos); somente 50% das 

edificações podiam ser consideradas em bom estado; quase todas as vias da cidade 

possuíam uma largura entre 4 m e 5 m prejudicando a circulação de veículos; os usos 

encontravam-se misturados; as repartições da Prefeitura estavam espalhadas pela 

cidade; etc. 

Belaunde Terry chamou a atenção para o fato de que a cidade apresentava um 

perigo eminente por causa da sua localização. Os deslizamentos de gelo da Cordillera 

Blanca haviam causado grandes tragédias em várias ocasiões; para ele, esse era o 

principal problema a ser resolvido e, nesse sentido, recomendava que fossem 

tomados em conta os estudos realizados pelo geólogo americano Dr. Trask296. 

 

 

 

                                                      
Paramonga e Cartavio, encarregados pela empresa W. R. Grace y Co ao Arqt. Luis Ortiz de 
Zevallos. Ver: ORTIZ DE ZEVALLOS, 1955. 

295 Esse último foi realizado em parceria com Eduardo Neira, Alfredo Pérez G. e Roberto Vallejo. 
296 O Dr. Trask era professor da Universidade de Califórnia e havia sido enviado pelo Departamento de 

Estado Americano, a pedido do Governo Peruano, para estudar a situação geológica da zona. Ver: 
BELAUNDE TERRY, 1952a, p. 1. 



207 
 

FIGURA 106 – Plano Regulador para a cidade de Cajamarca, Belaunde Terry, 1955 

 
Fonte: PLAN REGULADOR (1956). 
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A proposta de Belaunde Terry para o Plano Piloto para a cidade foi estruturada 

basicamente seguindo os princípios da Carta de Atenas297. Com relação à circulação, 

ele propunha que fosse criado um by-pass na área externa à cidade com a finalidade 

de descongestionar o centro e facilitar seu acesso. Também sugeriu que fossem 

alargadas várias ruas internas para permitir, assim, melhorar a circulação veicular. A 

moradia e o trabalho, segundo ele, deviam estar articulados, permitindo o rápido 

acesso entre ambos. Ele indicou uma zona da cidade na qual poderia ser projetada 

uma zona industrial e perto desta, recomendava que fossem projetadas “super-

manzanas” (BELAUNDE TERRY, 1952a, p. 3) nas quais seriam propostas moradias 

com serviços administrativos, comerciais e educacionais próprios. Para o lazer, 

Belaunde Terry identificou algumas áreas localizadas que poderiam ser utilizadas com 

esse objetivo. Finalmente, propôs a criação de um centro cívico, baseando-se na sua 

análise da cidade; para isso, propunha que fossem expropriadas seis quadras na área 

central, totalizando 19.200m2. O centro cívico estaria conformado pelos edifícios da 

Prefeitura, um teatro, escritórios e serviços sociais. Esse projeto arquitetônico havia 

sido encomendado por ele ao então aluno Mario Bermuy Ledesma como trabalho final 

de graduação para ser desenvolvido naquele mesmo ano298. 

Para a elaboração do Plano Diretor de Ayacucho, ele realizou o levantamento 

de informações sobre a cidade, organizando-os segundo os mesmos três aspectos 

desenvolvidos no caso de Huaraz. As suas conclusões e recomendações foram 

também baseadas na Carta de Atenas. À diferença de Huaraz, Belaunde Terry 

afirmava que Ayacucho possuía várias edificações com grande valor arquitetônico e 

que seu crescimento se havia dado de forma mais organizada, a Plaza Mayor cumpria 

sua função de centro cívico e, por essa razão, acreditava não ser necessário propor 

outro. Segundo ele, Ayacucho poderia ser considerada como uma “ciudad museo” 

(BELAUNDE TERRY, 1953a, p. 5). 

Quanto à habitação, ele propunha que a cidade fosse “reconstruída”, já que 

apresentava várias edificações que necessitavam passar por processo de 

restauração, o que exigia a criação de um Banco (a exemplo do Banco Central 

                  
297 Lembremos que anos antes, em 1944, ele havia realizado um estudo sobre Lima aplicando a Carta 

de Atenas. Ver capítulo 3. 
298 De fato, Mario Bermuy graduou-se em 1952. No ano seguinte, ele fez um curso no Centro 

Interamericano de la Vivienda (CINVA) e vinculou-se à ONPU como Secretário Técnico. Ver: UNIÓN 
PANAMERICANA. SECRETARÍA GENERAL, 1962, p. 45; e LA HOJA DE URBANISMO, 1954. 
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Hipotecário, que atuava na cidade de Cuzco) para permitir que os proprietários 

realizassem as devidas intervenções. Também apontava que havia identificado que o 

crescimento da cidade se desenvolveria ao norte e ao leste, assim, propunha que 

nessas zonas fossem criadas “unidades de habitação popular” vinculadas ao setor 

industrial. Para a circulação propunha a construção de um by-pass no interior da 

cidade, além do alargamento de várias vias; no entanto, seria necessário também, 

segundo ele, que o Plan Vial Nacional elaborasse um estudo específico tendo como 

prioridade a inclusão da cidade na malha nacional299. Para o lazer, propunha a criação 

de um “hotel vacacional panorámico” e a construção de infraestrutura pertinente com 

o fim de permitir o uso das termas naturais existentes. Também ele afirmava que as 

futuras unidades de habitação deveriam resolver a falta de lazer. Por fim, para o 

trabalho, Belaunde Terry apontava as possibilidades de a cidade construir uma central 

hidroelétrica que serviria para abastecê-la de energia, por essa razão ele indicava a 

necessidade de definir uma área industrial. 

Finalmente, para o Plano Regulador de Cajamarca ele também realizou a 

análise dos aspectos físicos, sociais e econômicos da cidade. As conclusões foram 

organizadas a partir de quatro puntos: a habitação, segundo ele, o problema principal 

residia não na falta, mas no estado das moradias; a circulação, que estava 

prejudicada por causa do enorme número de vias estreitas; o trabalho, para o qual 

ressaltava que a grande maioria dos habitantes da cidade possuía escassos recursos 

econômicos, porém, inexistia um setor industrial relevante; e os serviços básicos, 

como a água potável, esgoto, iluminação pública, pavimentos etc., todos considerados 

por Belaunde Terry como precários. 

Esses três trabalhos merecem algumas observações. Belaunde Terry 

apresentava algumas dificuldades entre teoria e prática na elaboração dos planos 

reguladores. Quando se tratava de analisar as características das cidades (segundo a 

metodologia da ONPU), ele não tinha problemas para elaborar o Expediente Urbano, 

porém, o mesmo não acontecia quando se tratava de aplicar as quatro funções “na 

prática”. As três cidades tinham uma realidade física, econômica e social bem 

diferente à da capital e apesar de elas se encontrarem assentadas sobre terrenos 

                  
299 A diferença de Huaraz, Ayacucho, à época, não possuía um sistema de estradas que permitisse seu 

acesso direto a partir de Lima. 
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acidentados, essa característica não foi levada em conta, o que resultou em propostas 

rígidas para a consolidação e a expansão dessas cidades. As propostas para a malha 

viária “racional” basicamente se centrou em dois aspectos, na conexão das cidades à 

malha viária nacional e no alargamento de vias existentes, ou seja, não evidenciavam 

nenhuma mudança radical na estrutura original. Os baixos índices de trabalho 

inviabilizavam a localização de um setor industrial; quando proposto este não era 

justificado de forma aprofundada e sim de uma forma superficial. O lazer foi traduzido 

através da proposta de novas áreas externas às cidades ou na requalificação de 

espaços urbanos (praças, largos etc.). Já para o caso da moradia o cenário era bem 

diferente. De fato, se, por um lado, Belaunde Terry propunha áreas para sua 

localização e sua solução através de edifícios em altura (como no caso de Ayacucho), 

por outro, ele explicava que não era possível sua aplicação por causa da capacidade 

econômica da população (ONPU, 1955, p. 11). Isto relativizava a universalidade e 

alcance da Carta de Atenas para o estudo das cidades peruanas e chama a atenção 

para o fato de que o próprio Belaunde Terry já havia observado isso anos atrás, em 

sua Carta del Hogar (1949). Curiosamente, nesses três estudos realizados por ele, 

não foram encontradas referências a essa importante contribuição. 

No final da década de 1950, o contexto no qual havia sido criada a ONPU havia 

mudado dramaticamente. O esquema orientador da cidade de Lima, proposto em 

1949, não podia mais dar solução aos problemas de expansão urbana da capital por 

causa do “nuevo proceso de urbanización acelerada” (DÓRICH, 1997, p. 99), 

provocado pelos processos de migração e o consequente aumento da população, que 

passou de 602.815 hab. no início da década de 1940, a 1.661.277 hab. no início da 

década de 1960 (BELAUNDE TERRY, 1964, p. 439). Ou seja, quase triplicou. Nesse 

contexto, Belaunde Terry chamava a atenção para a falta do planejamento integral do 

país. Ele afirmava que era necessário que os profissionais peruanos possuíssem uma 

visão interdisciplinar que poderia ajudá-los a enfrentar os problemas do país a partir 

de diversas perspectivas. Segundo ele, essa deveria ser a função da Universidade 

peruana, que, no entanto, na opinião dele, encontrava-se “desmembrada” 

(BELAUNDE TERRY, 1994, p. 154).  

Belaunde Terry propunha que fosse criado o Instituto de Altos Estudios 

Nacionales (IAEN), que deveria ser uma entidade oficial formada pelos mais 

prestigiosos profissionais das diversas áreas. Os melhores alunos universitários 
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seriam selecionados para desenvolverem seus trabalhos de conclusão de curso de 

forma interdisciplinar, em “coordinación con los planos gerales de interés local, 

regional o nacional” (BELAUNDE TERRY, 1994 [1959], p. 155). Essa experiência, 

afirmava Belaunde Terry, seria possível. De fato, como vimos anteriormente, ele 

acreditava na função social do arquiteto e propunha aos alunos o desenvolvimento de 

projetos arquitetônicos com essa finalidade. Quando assumiu a presidência do país, 

ele concretizou vários desses projetos. A ideia desse instituto não chegou a 

concretizar-se, porém, foi substituído, anos depois, pelo Instituto Nacional de 

Planificación (INP), com escopo diferente do IAEN. 

O INP foi criado pelo Decreto-Ley Nº 14220, de 19 out. 1962. Sua função 

principal era a de estruturar o sistema orgânico de planificação nacional, até aquele 

momento desenvolvido por diferentes entidades técnicas e de assessoramento 

(ONPU, 1967, p. 109). Dessa forma, a ONPU passou a depender tecnicamente do 

INP e a coordenar, com esta, suas atividades sem alterar sua própria estruturação e 

administração (ONPU, 1967, p. 109).  

A ONPU continuou suas funções desenvolvendo um estudo para delimitar 

unidades de desenvolvimento no país com a finalidade de identificar as “causas del 

despoblamiento de las áreas rurales que en ese momento provocaban la congestión 

de los centros urbanos” (BELAUNDE TERRY, 1964, p. 437); prestando assistência 

técnica aos Consejos Municipales de várias cidades peruanas; atualizando os planos 

reguladores de Huancayo, Trujillo, Chiclayo, e Ica; programando a elaboração de 

novos planos para Chimbote, Nazca, Chincha, Tingo María etc.; elaborando os 

estudos para o Plano de Vías Principales (BELAUNDE TERRY, 1965, p. 351) e para 

os Polos Regionales (BELAUNDE TERRY, 1965, p. 457). Os trabalhos para a 

elaboração do Expediente Urbano de Lima Metropolitana foram concluídos em 1965. 

As plantas que haviam sido confeccionadas a partir da análise de diferentes temas 

(como, por exemplo, limites distritais, usos do solo, serviços, áreas verdes e 

distribuição da população) foram utilizadas pelas diversas prefeituras da cidade com o 

intuito de minimizar os problemas nas suas jurisdições. 

Nesse mesmo ano de 1965, a ONPU, sob direção do arquiteto Fernando 

Correa Miller, deu início aos estudos do Plan de Desarrollo Metropolitano Lima-Callao 

(PLANDEMET), aprovado pelo Decreto Supremo Nº 70-F, de 30 set. 1966. A sua 

finalidade era criar um “instrumento operativo y organizador” que orientasse o 
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desenvolvimento da metrópole e sua expansão informal (DÓRICH, 1997, p. 99). 

Estabeleceram-se três objetivos básicos para o plano: este deveria contemplar ações 

em longo prazo tomando como referência o ano 1980; também, deviam ser 

consideradas ações em curto prazo focalizadas na organização e regularização dos 

novos assentamentos populares informais, e também em projetos de habilitação 

urbana na área metropolitana; e, finalmente, o plano deveria ser entendido não como 

um estudo definitivo e conclusivo, mas como um sistema de planejamento racional e 

integral que seria atualizado de forma permanente (DÓRICH, 1997, p. 99-100). A 

partir dessas considerações, o plano foi organizado em três etapas: na primeira, 

denominada “Esquema Director de Lima Metropolitana”, foram levantados e 

analisados os dados demográficos, sociais, de uso do solo, de setores industriais, de 

trânsito e transporte etc., da capital (BELAUNDE TERRY, 1967, 464-465); na 

segunda, “Plan Metropolitano”, foram realizados estudos com relação à administração 

e ao fenômeno da tugurización metropolitanos, além de questões ligadas ao sistema 

viário (BELAUNDE TERRY, 1968, p. 318); e na última etapa “Macro Sistema de Lima” 

realizou-se uma “evaluación y adecuación de las normas de desarrollo urbano” 

(DÓRICH, 1997, p. 100). 

É possível estabelecer dois períodos de atuação da ONPU: um que se inicia 

com a sua criação, em 1946, e estende-se até o final da década de 1950; e outro 

demarcado entre os primeiros anos da década de 1960, estendendo-se durante as 

atividades do PLANDEMET. O primeiro é caracterizado pela utilização do 

planejamento urbano incorporado e centralizado às políticas nacionais. Essa 

configuração possibilitou sua difusão, ampliação e aplicação, a partir da elaboração de 

planos urbanos, nas várias cidades peruanas. 

O segundo período é marcado por dois fatos: o primeiro deles relaciona-se com 

os desafios da ONPU no enfrentamento dos problemas da capital, potencializados 

pelo seu acelerado crescimento, que acabaram por exigir à revisão das ideias 

propostas no “plano regulador” e no “plano diretor”; o segundo corresponde às 

limitações de suas funções e a restrição de atuação enquanto órgão de competência 

nacional, decorrentes da criação do INP. 
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8 À PROCURA DE UMA TEORIA URBANÍSTICA PERUANA: A “TRADIÇÃO 

PLANIFICADORA” DO PERU E A CONTRIBUIÇÃO DE FERNANDO 

BELAUNDE TERRY NO DEBATE DA HABITAÇÃO SOCIAL 

 

Al aparecer la Revista, en 1937, era incipiente la construcción de interés 
social, auspiciada por el Gobierno y las instituciones. Prevalecía el 
hacinamiento en las casas de vecindad y en los llamados callejones, donde la 
pobreza estaba, en cierto modo, compensada por el calor humano de sus 
ocupantes. (BELAUNDE TERRY, 1995a, p. 127) 

 

O tema da moradia ocupou um lugar central para Fernando Belaunde Terry 

desde a sua chegada em Lima, o que se evidencia a partir dos primeiros números da 

revista EAP. Num primeiro momento, esse interesse tinha como finalidade viabilizar 

sua incursão e contratação como projetista de residências particulares que, de forma 

geral, mantiveram a mesma tipologia e solução arquitetônicas300. No entanto, o 

mesmo não aconteceu quando se tratou de propor soluções para o problema da falta 

de moradia de interesse social. 

 

FIGURA 107 – Construção do 4to barrio obrero, Arqt. Alfredo Dammert, 1939-1941 

 
Fonte: LA VIVIENDA OBRERA (1939). 

 

                  
300 Ver capítulo 3. 
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FIGURA 108 – Planta do 4to barrio obrero, Arqt. Alfredo Dammert, 1939-1941 

 

Fonte: LA VIVIENDA OBRERA (1939). 

 

A proposta e construção de moradias em grande escala para a classe média, 

entre as décadas de 1930 e 1940, era um assunto que vinha sendo abordado na 

grande maioria dos países latino-americanos e estava vinculado ao papel que o 

Estado assumiria por causa da situação política internacional, aos processos 

demográficos pelos quais passavam as principais capitais do continente e aos 

avanços teóricos e práticos sobre esse tema, desenvolvidos na Europa e nos EUA e 

divulgados nas revistas especializadas ou em fóruns como os Congressos Pan-

Americanos de Arquitetos. 

No Peru, esse debate encontrou um espaço de discussão nas páginas de EAP, 

em especial, a partir do número dedicado aos barrios obreros construídos pelo 

Estado, entre 1936 e 1941, em Lima e El Callao. Segundo Belaunde Terry, a condição 

precária da habitação e as demandas da população permitiram essas primeiras 

experiências concretas, mas, também, o início das reflexões e críticas sobre a 

moradia popular no Peru (BELAUNDE TERRY, 1995a, p. 127). Embora os barrios 

obreros tentassem apresentar uma solução para o problema da moradia, estes não 
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haviam sido projetados segundo os “critérios modernos” vigentes à época. Para 

Belaunde Terry, estes “perennizaban, con materiales durables, los males del 

hacinamiento” (BELAUNDE TERRY, 1995a, p. 127) presentes na área central da 

cidade. Em outras palavras, segundo ele, o problema continuava, porém, assumindo 

um “visual moderno”. 

Essa posição de Belaunde Terry pode ser entendida pelo fato de ele haver 

permanecido nos EUA durante sua formação profissional (1930-1935), permitindo-lhe 

aproximação com a política do New Deal e, mais especificamente, com as 

experiências de moradia para a classe média nos EUA. A crise econômica de 1929 

havia afetado a moradia em uma escala inimaginável, provocando uma série de 

problemas que chegaram ao ápice na incapacidade do setor da construção de 

encontrar alguma solução para o problema: o valor dos aluguéis para moradia, por 

exemplo, havia-se tornado inacessível para um 60% da população (RENARD, 1944). 

Nesse sentido, a atitude do Governo Roosevelt foi a de criar a Resettlement 

Administration (1935), que tinha como finalidade reorganizar as terras, as moradias e 

seus habitantes em benefício da estrutura econômica e social norte-americana 

(RENARD, 1944). 

Muitos dos exemplos europeus de grande sucesso, à época, entre eles as 

cidades-jardins de Letchworth (1903) e Welwyn (década de 1920), na Inglaterra, e de 

Radburn (1929), no estado de New Jersey, nos EUA, foram estudados, comparados e 

analisados pelas agências norte-americanas criadas com a finalidade de elaborar uma 

nova legislação (SERT, 1948, p. 214-215)301. Como resultado, foram propostas as 

greenbelt communities, nas quais seriam construídas moradias “apropriadas” de baixo 

custo fora das zonas urbanas, demonstrando os benefícios econômicos e sociais de 

um novo modelo de desenvolvimento urbano, além de criar áreas experimentais de 

intercâmbio urbano-rural (RENARD, 1944). 

Belaunde Terry não escondia sua admiração por Roosevelt e pela filosofia do 

New Deal que, segundo ele, consistia em uma atitude política com o objetivo de 

“inyectar optimismo a sus conciudadanos” (CHIRINOS SOTO, 1987, p. 25), em meio 

às consequências da depressão. Além disso, ressaltava a posição da administração 

                  
301 Outros exemplos que, segundo Belaunde Terry, teriam sido estudados foram a cidade industrial de 

Tony Garnier, os estudos de Titus Salt etc. 
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norte-americana na construção de obras de grande porte que iam da escala urbana à 

regional, como foi o caso, por exemplo, do Vale do Tennessee, que permitiu a 

incorporação de grandes áreas para cultivo através do aproveitamento da força 

hidráulica. Para Belaunde Terry, as greenbelt communities sinalizavam um modelo de 

crescimento da cidade e significavam a intervenção direta do Estado em aspectos 

sociais possibilitando o acesso à moradia da classe trabalhadora através de um 

sistema de aluguel cujo proprietário e administrador seria um organismo público 

dependente do governo central. 

 

FIGURA 109 – Greendale em Milwaukee, Wisconsin 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1954c). 

 

O interesse pelas ideias sobre as greenbelt communities ganharam destaque 

em EAP, justamente no momento em que ele decide concorrer a uma vaga como 

Deputado por Lima. Nesse sentido, o artigo da arquiteta norte-americana Carmen 

Renard302 “Los pueblos Greenbelt en Estados Unidos”, publicado em EAP em maio de 

                  
302 Era professora da Universidade de Columbia. O artigo apareceu originalmente na Revista de 

Arquitectura em dezembro de 1940. 
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1944, teve como objetivo fundamentar a posição de Belaunde Terry, inspirada na 

atitude de Roosevelt sobre o problema da moradia na capital. Esta questão tornou-se, 

a partir desse momento, o eixo central da sua campanha política. Para ele, o texto de 

Renard não só trazia, profissionalmente, um modelo “novo” de pensar a cidade, mas 

também, politicamente, a possibilidade de atingir o interesse de uma parcela 

considerável de eleitores como, de fato, aconteceu. 

Algumas das ideias mais interessantes nesse artigo foram aproveitadas para a 

análise do caso de Lima. Talvez a mais relevante delas seja que o crescimento da 

capital não devia seguir o padrão de consolidação urbana existente, mas, ao contrário, 

este deveria seguir as propostas das greenbelts, ou seja, a expansão da cidade devia 

seguir o modelo de “cidades-satélites”. Estas deviam estar estruturadas a partir do 

ponto de vista viário, quer dizer, deviam possuir um transporte adequado que 

permitisse sua localização “fora” da cidade e a um tempo de deslocamento não maior 

do que 30 min.; o conjunto devia estar organizado a partir da separação da circulação 

de pedestres e de veículos; tinham que ser projetadas pensando em obter o maior 

número possível de áreas verdes; urbanisticamente, estas deveriam possuir áreas 

intermediárias que servissem para separar o conjunto do tráfego pesado; deviam 

contar com um centro cívico e comercial; e deviam possibilitar o trabalho conjunto de 

arquitetos, urbanistas e engenheiros (RENARD, 1944). 

No mês seguinte à divulgação do artigo de Renard, Belaunde Terry publicou o 

artigo “El barrio-unidad, instrumento de descentralización urbana”, que teve como 

propósito “adequar” as ideias das greenbelt para o caso de Lima, mostrando seus 

benefícios. Para Belaunde Terry, a expansão das cidades havia provocado que seus 

centros não atendessem mais à necessidade de uma população em constante 

crescimento; segundo ele isto se traduzia nas dificuldades de locomoção das áreas 

externas da cidade ao centro, implicando perda de tempo, dinheiro e energia. Ele 

considerava que a cidade se estava convertendo em uma “herramenta de trabajo” 

deficiente (BELAUNDE TERRY, 1944d). 

Nesse sentido, Belaunde Terry apontava que esses problemas já haviam sido 

longamente estudados por profissionais da Europa e dos EUA, resultando em 

diversos projetos urbanísticos que tinham como característica a ruptura com os “viejos 

moldes”. Algumas dessas propostas apontavam a necessidade de criar centros de 

comércio independentes; propor a “cirugia urbana” com o intuito de aliviar o centro das 
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cidades que consistia, segundo ele, em processos de demolição, criação de áreas 

verdes e de estacionamentos etc. No entanto, Belaunde Terry acreditava que essas 

experiências não haviam resolvido os problemas e se constituíram em soluções 

momentâneas. Ainda afirmava que: 

 

Los urbanistas, basándose en los hechos de que muchas de las actividades 
que se realizan en los barrios centrales no necesitan estar en ellos y que su 
traslado al exterior entraña la mudanza de un considerable número de 
personas que se dedican a ellas y que viven cerca de su trabajo, han 
emprendido una campaña de "descentralización" urbana, cuyo efecto 
inmediato es, por lo menos, en la detención del mal. (BELAUNDE TERRY, 
1944d) 

 

FIGURA 110 – Exemplo do barrio-unidad divulgado por Fernando Belaunde Terry 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1944d). 

 

Belaunde Terry apoiava a ideia de que o crescimento da cidade não só poderia 

acontecer através de um ponto fixo, mas também nas suas zonas de influência 

urbana. Em outras palavras, ele era a favor da descentralização da cidade a partir da 

constituição de cidades-satélites. Nesse sentido, ele chamava a atenção para os 



220 
estudos realizados nas universidades norte-americanas, no planejamento das 

neighborhood-units, traduzido por ele como barrio-unidad, que “por constituir una 

verdadera célula, que unidas a otra forma la ciudad de la cual es satélite”, contribuiria 

“con el producto de su potencial humano y poniendo en valor los grandes recursos 

generales de ésta”. As neighborhood-units eram um estudo mais racionalizado das 

greenbelt e haviam sido o resultado de pesquisas desenvolvidas pelos estudantes de 

pós-graduação da Universidade de Harvard, sob orientação dos arquitetos Walter 

Gropius e Martin Wagner303. 

 

FIGURA 111 – Duas unidades urbanas (neighborhood-unit) elaboradas por alunos da Graduate School 
of Design de Harvard assessorados por Walter Gropius e Martin Wagner 

 
Fonte: GIEDION (1954). 

 

Para Belaunde Terry, a importância das neighborhood-units era sua 

preocupação pela escala humana, cujo princípio central era que o conjunto não devia 

possuir um raio maior a 800m, permitindo, dessa forma, o deslocamento a pé até 

qualquer ponto, e também a separação das circulações de pedestres e veículos que 

reduzia em 100% os acidentes de trânsito. Além disso, a independência com relação 

                  
303 Da mesma forma, como vimos no início deste capítulo, as ideias da neighborhood-unit, segundo 

Belaunde Terry, tiveram origem nos estudos das Ebenezer Howard, Clarence Perry, Henry Wright e 
Clarence Stein. Ver: ZAPATA, 1995, p. 128. 
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ao centro da cidade se conseguiria através da incorporação de infraestrutura urbana 

básica (lojas, farmácia, mercado etc.). 

Para poder determinar o número de habitantes, a escola fundamental seria 

tomada como referência já que esta era considerada como o “centro de gravidade” do 

conjunto. Considerando este último ponto, chegava-se a uma população de 5.000 

habitantes, que correspondiam, aproximadamente, a 1.000 ou 2.000 famílias. Esse 

número deveria manter-se inalterável e caso fosse necessário alojar mais famílias, 

estas deveriam ser organizadas em outro barrio-unidad. A população, seguindo o 

conceito da neighborhood-unit, devia dedicar-se a atividades agrícolas e operárias 

que estivessem próximas. 

Outro ponto relevante era que a proposta de construção de barrios-unidades 

nas áreas adjacentes à capital implicava a aquisição de áreas “rurais” que, 

economicamente, seriam bem mais baratas que áreas localizadas na cidade em si, 

quer dizer, em terrenos urbanos304. Belaunde Terry afirmava que: 

 

Cuando la nueva vivienda para las clases laboriosas se construye 
aprovechando facilidades comerciales o culturales o sistemas de transporte 
en común ya establecidos los precios que hay que pagar por la tierra, son por 
la fuerza, elevados. Si, en cambio, la nueva agrupación satélite se hace de tal 
volumen que resulte económico darle servicios propios y que obligue al 
estado a darle las facilidades culturales necesarias, dado el número de 
personas en edad escolar que aloja, se dispone de un amplísimo panorama 
para su ubicación, sin tener que hacer en las garras del especulador. 
(BELAUNDE TERRY, 1944d) 

 

E ainda: 

 

El factor económico favorece ampliamente al barrio-unidad. La extensión de 
calles pavimentada es más reducida que la que ofrece el tradicional damero 
de la antigüedad: la tierra es barata; las condiciones de salubridad son 
óptimas, la seguridad en el tráfico es máxima, y los arrendamientos bajos. El 
barrio-unidad no es, pues, solamente solución para los países de gran cultura 
y riqueza sino sobre todo para aquellos que tienen que medir sus recursos y 
que se encuentran, como el Perú, en el ineludible deber de educar a las 
masas populares y de elevar su degradante nivel de vida actual. (BELAUNDE 
TERRY, 1944d) 

 

                  
304 Esta, também era outra característica das greenbelt e, por conseguinte, das neighborhood-units. 
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A este artigo seguiram-se outros, com a finalidade de mostrar como a ideia da 

neighborhood-unit vinha sendo abordada em outros países, em especial, nos 

europeus por causa dos projetos de reconstrução que se desenvolviam em várias 

capitais, principalmente, na Inglaterra305. Estes temas também eram desenvolvidos 

em palestras de profissionais peruanos ou estrangeiros, como foi o caso de Paul 

Lester Wiener, que desenvolveu, a pedido de Belaunde Terry, o tema “Saneamientos 

de barrios insalubres como base del urbanismo” na série de conferências realizada no 

Instituto de Urbanismo del Perú (IUP)306, em 1945. Na ocasião, Wiener afirmava que 

estas poderiam servir não só para o caso de áreas externas à cidade, mas poderiam, 

também, constituir-se em um modelo de intervenção na cidade consolidada 

(CONFERENCIAS DEL URBANISTA, 1945). 

Para Belaunde Terry, essa era uma experiência que poderia ser realizada no 

país e que estaria direcionada à classe média, bastando apenas que as autoridades 

pertinentes assumissem um comprometimento com o assunto. Nesse contexto, o IUP 

assumia papel de destaque pelos estudos técnicos que vinha elaborando a esse 

respeito. Como vimos anteriormente, no IUP foram realizadas todas as propostas 

urbanas para Lima usadas durante sua campanha eleitoral e também durante sua 

gestão parlamentar. Como afirmava Luis Dórich, a campanha de Belaunde Terry era 

“100% planeamiento”307.  

Os estudos desenvolvidos no IUP permitiram-lhe, inicialmente, definir as áreas 

que se adequavam aos princípios da neighborhood-unit e, depois, junto com os 

profissionais e estudantes do Instituto, propor o desenvolvimento arquitetônico de 

algumas propostas. Para Belaunde Terry, o eixo de ligação entre Lima e El Callao 

(Avenida Argentina), possuía características específicas que cada vez o consolidavam 

como um setor nitidamente industrial. Por essa razão, ele considerava que a área 

compreendida entre as avenidas Colonial e El Progreso (hoje Venezuela) era a que 

mais se adequava às bases teóricas da neighborhood-unit, quer dizer, encontrava-se 

próxima aos locais de trabalho, seu acesso era facilitado por vias de grande 

importância que conectavam o centro da cidade com o porto, além de ser uma área, à 

                  
305 Ver, por exemplo: COMO RENACERÁN, 1944. 
306 Carta de Fernando Belaunde Terry a Paul Lester Wiener em 04 jan. 1945. PLWC. Box 6 - Peru. 
307 Carta de Luis Dórich Torres a Paul Lester Wiener em 06 jun. 1945. PLWC. Box 6 - Peru. 
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época, basicamente agrícola, o que significava a redução dos custos de aquisição de 

terrenos. 

 

FIGURA 112 – Proposta para setor residencial em Lima 

 
Fonte: LUGARES DE TRABAJO (1949). 

 

FIGURA 113 – Fernando Belaunde Terry explicando o problema da moradia na Casa del Pueblo 

 
Fonte: CONFERENCIA DEL ARQUITECTO (1945). 
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FIGURA 114 – Artigo de Fernando Belaunde Terry para divulgar o conceito de unidade de vizinhança 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1945d). 
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Todas estas ideias serviram de base para sua primeira apresentação pública 

como candidato, na Casa del Pueblo, um mês antes das eleições308. Belaunde Terry 

abordou nessa ocasião o tema do problema da moradia em Lima; ele sustentava que 

sua posição sobre esse tema já havia sido bastante difundida309, porém, como ela 

envolvia um programa de ações, ele havia esperado a oportunidade para expô-lo 

diante da classe trabalhadora, já que esta seria sua principal beneficiária 

(CONFERENCIA DEL ARQUITECTO, 1945). Aproveitou a oportunidade para mostrar 

alguns projetos desenvolvidos por ele para depois, se posicionar sobre a política de 

moradia peruana criticando as ações desenvolvidas por sucessivas gestões e 

afirmando que estas não guardavam relação com o crescimento populacional. 

Chamava também a atenção para o fato de que era necessário substituir as moradias 

insalubres que haviam tomado conta da cidade. 

Após ser eleito, Belaunde Terry continuaria sua campanha sobre a implantação 

dos barrios-unidades que passaram a chamar-se, a partir daquele momento, unidades 

vecinales, tradução que havia-se mostrado mais adequada e que passou a ser 

utilizada em vários países latino-americanos. Essa deve ter sido a finalidade da sua 

publicação sobre o conceito de unidade de vizinhança que foi acompanhado dos 

primeiros estudos para a Unidade Vecinal Nº 3 (UV3)310. Ele afirmava que a unidade 

de vizinhança era: 

 

[…] una ciudad en miniatura en la cual están resueltos los problemas de 
habitación, de educación, de sanidad, de vivienda, de recreación y de 
comercio para un número previamente determinado de habitantes que, en 
este caso ascenderá a 5,000 por unidad. Es una célula urbana, es un 
elemento de descentralización, es una ciudad-dormitorio que facilita a los 
centros de trabajo La mano de obra necesaria para la producción. 
(BELAUNDE TERRY, 1945d) 

 

No entanto, a proposta de construção de unidades de vizinhança como solução 

à falta de moradia para a classe média, até esse momento, se havia constituído em 

um conjunto de ideias que não passavam de simples exemplos teóricos que poderiam 

ser aplicados à realidade limeña. A proposta de Belaunde Terry para o Plan de 

                  
308 Esta foi realizada em junho de 1945. 
309 Provavelmente referia-se aos artigos em EAP. 
310 Foi escolhida essa unidade de vizinhança já que apresentava mais possibilidade de ser construída 

imediatamente. 
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Vivienda (1945) de Lima trouxe um intenso debate sobre a pertinência da utilização de 

edifícios coletivos e individuais e de suas vantagens e desvantagens. Na verdade, 

este era um tema que havia sido discutido no III CIAM, acontecido em Bruxelas, em 

1930. O próprio Walter Gropius havia apresentado a comunicação “¿Construcción 

baja, media o alta?” na qual discutia esse tema. Gropius acreditava que a moradia 

unifamiliar oferecia maior tranquilidade e independência; no entanto, ele acreditava 

que ela não poderia ser considerada moradia mínima, já que implicava um custo 

maior. Já nos edifícios coletivos era possível centralizar as circulações; porém, isto 

implicava um afastamento das áreas comuns. Mesmo assim, segundo ele, estes 

seriam mais econômicos se fossem tratados como moradia mínima e, além disso, 

ajudavam a fomentar a consciência de comunidade (AYMONINO, 1973, p. 231). 

 

FIGURA 115 – Maquete da primeira versão da UV3 (1946), arquitetos Alfredo Dammert M., Carlos 
Morales M., Manuel Valega, Eugenio Montagne, Juan Benites e o urbanista Luis Dórich T. Fernando 
Belaunde Terry participou como Coordenador Geral do projeto 

 
Fonte: PLAN DE VIVIENDA (1945). 

 

No caso peruano, segundo Belaunde Terry, o debate passava por aspectos 

técnicos que privilegiavam a construção de moradias unifamiliares sem considerar 

“factores urbanísticos y económicos que frequentemente deben primar sobre la 
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solución aparentemente ideal” (BELAUNDE TERRY, 1995b, p. 7). Para ele, embora 

fosse obvio que a moradia individual possuísse evidentes vantagens e que a utilização 

desta seria o mais desejável, para o caso de políticas sociais o fator econômico era 

um aspecto que devia ser considerado. Além disso, o agrupamento de várias 

unidades em um edifício permitia alojar um número maior de famílias numa mesma 

área, possibilitando maiores áreas livres que se traduziam em menores custos de 

urbanização. Ele afirmava que: 

 

En alarde dogmático que la verdadera técnica rechaza, se condena el 
abandono de las soluciones de tipo individual, sea por medio de casas 
aisladas, en línea o del tipo “dúplex” que según nuestro poder adquisitivo 
entrarían dentro de las posibilidades actuales de ciertas categorías de 
empleados. El edificio colectivo para familias debe estar proyectado en tal 
forma que sus accesos impidan la promiscuidad y aseguren la necesaria 
independencia que requiere un hogar apacible […] Nosotros creemos que lo 
único que es difícil asimilar en un momento como el actual es el 
indiferentismo, la inacción, la resistencia pasiva para todo lo que sea 
mejoramiento social de nuestras clases desvalidas. (BELAUNDE TERRY, 
1946b) 

 

Ao que parece, esse impasse chegou a uma conciliação, propondo-se que as 

unidades de vizinhança possuíssem ambas as tipologias de edifícios. Esta foi a 

proposta contemplada na primeira versão da UV3 que seria construída pela 

Corporación Nacional de la Vivienda (CNV)311 entre 1946 e 1948. Esta apresentava 

edifícios coletivos, de quatro andares e trinta e duas moradias; e edifícios médios, de 

dois andares e oito moradias. Parte destas ideias encontram-se, parcialmente, na sua 

proposta para a Agrupación Alberto Alexander, projetada na Avenida Colonial312. 

No entanto, o conceito de moradia para a classe média, defendido por 

Belaunde Terry, sofreu algumas mudanças nos anos seguintes. No final da década de 

1940, as tendências corbusianas, e mais especificamente aquelas defendidas nos 

CIAMs, se haviam consolidado com as contínuas visitas de Wiener e Sert a Lima e 

pela atuação da Agrupación Espacio. Nesse contexto, a Carta de Atenas (elaborada 

durante a viagem-congresso de 1933 e só publicada no início da década de 1940) 

consolidou-se como documento orientador do planejamento de várias cidades 

                  
311 A CNV foi criada em 1946 e foi produto da atividade parlamentar de Fernando Belaunde Terry. 
312 Ver capítulo 4. 



228 
peruanas e, em especial, da capital apesar da defasagem de mais de quinze anos de 

sua aparição. Para Belaunde Terry nos CIAMs o tema da moradia econômica teria 

sido deixado de lado. 

 

FIGURA 116 – Interior do Conjunto Alexander, Fernando Belaunde Terry (1948-1951) 

 
Foto: Yessica H. Espinoza (2011). 

 

Para ele, nos CIAMs não eram realizados estudos sobre a moradia “acessível a 

todos”. A proposta da Carta del Hogar, elaborada por Belaunde Terry, em 1949, tinha 

a finalidade de preencher essa lacuna e pretendia ser apresentada no congresso de 

Bérgamo, em 1949. A Carta baseava-se, segundo ele, em critérios realistas que 

fugiam de toda concepção utópica que pudesse resultar em “estériles polémicas” 

(BELAUNDE TERRY, 1949c). Ele afirmava que: 

 

Esta Carta sería desde luego la del hogar mínimo, para las familias 
incapacitadas de resolver enteramente por sí solas, su problema […] Hay que 
establecer normas generales de financiación. Indicar qué recursos 
corresponden directamente a la vivienda. A nuestro juicio, aparte del apoyo 
directo del Estado, deben encauzarse hacia la construcción económica los 
valores en custodia y reservas técnicas de determinadas entidades […]. Debe 
atraerse al capital privado, como lo hemos hecho en el Perú, donde una 
primera Emisión de Bonos de la Vivienda ha sido voluntariamente cubierta por 
entidades progresistas, conscientes de su misión social y económica […] 
Finalmente, debe estimularse la participación en las financiaciones del 
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pequeño ahorro, principalmente por los ocupantes de las casas. (BELAUNDE 
TERRY, 1949c) 

 

Assim, a proposta da Carta del Hogar havia surgido como uma crítica à Carta 

de Atenas313, mais especificamente, à sua primeira função: a moradia. Para Belaunde 

Terry, a Carta de Atenas continha informações gerais e amplas e não se aprofundava 

em soluções projetuais. Ainda segundo ele, isto havia provocado confusões e diversas 

interpretações que acabaram por causar debates acalorados no meio profissional 

peruano. Ele acreditava que era necessário fixar limites máximos e mínimos para a 

moradia com a finalidade de direcioná-la à classe menos favorecida, porém, 

economicamente ativa314. Nesse sentido a Carta del Hogar constituía-se como uma 

tentativa de complementar a Carta de Atenas. De fato, Belaunde Terry em nenhum 

momento questionou essas “informações gerais” e se centrou, especificamente, em 

aspectos econômicos, administrativos e projetuais. 

A Carta del Hogar era fruto da reflexão sobre as necessidades mínimas do 

homem, por um lado, e por outro, servia como “base para um sistema econômico” que 

possibilitasse ao Estado a implantação de outras unidades de vizinhança. Na verdade, 

a Carta baseava-se nos conceitos gerais da neighborhood-unit, porém, estes eram 

complementados ou revistos e centravam-se mais especificamente em aspectos 

arquitetônicos, técnicos, funcionais e de financiamento. Por exemplo, na escala da 

moradia urbana, estas deviam ser construídas com “materiales durables que aseguren 

a sus ocupantes estabilidad y salubridad” (BELAUNDE TERRY, 1949c); o volume total 

das moradias deveria estar compreendido entre 35 e 40m3 por leito, sendo que o 

custo por metro cúbico não deveria ser maior do que a soma de um salário de um 

mestre de obras e de um empregado com salário mínimo, de uma mesma localidade, 

durante quatro dias de trabalho. Já para as moradias rurais, a área podia ser maior, 

atingindo 70m3 (BELAUNDE TERRY, 1949a). Na escala do bairro (escala urbana) os 

serviços básicos (igreja, escolas, mercados, equipamento de lazer etc.) deveriam 

encontrar-se num raio não maior do que 500m (na neighborhood-unit, como vimos 

acima, este era de 800m). A ocupação do solo não deveria ser menor do que 25% da 

                  
313 A crítica era à versão de José Luis Sert (1942), publicada em EAP em novembro de 1943. Essa 

versão é diferente da versão corbusiana publicada em 1943. Ver: SAMPAIO, 2001. 
314 Carta de Fernando Belaunde Terry a José Luis Sert em 07 jul. 1949. PLWC. Box 6 – Peru. 
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área total, tendo em conta que cada habitante deveria possuir um total de 10m2 de 

área verde. 

 

FIGURA 117 – Esquema da Carta del Hogar, Fernando Belaunde Terry 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1949c). 

 
 

No início da década de 1950, Belaunde Terry iniciou suas pesquisas para a 

elaboração das bases teóricas e princípios ligados ao urbanismo e planejamento que 

consolidariam as características do seu partido político Acción Popular, criado em 

1956. As contínuas viagens realizadas por todo o país durante sua campanha política 

para as eleições presidenciais permitiram-lhe ter contato direto com o Peru escondido 

e esquecido, fazendo nascer nele o interesse pela sua “historia y sus raices” 

(LUDEÑA URQUIZO, 2004a, p. 136). Parte dessas ideias já haviam sido 

apresentadas em uma conferência durante sua viagem a Porto Rico, em 1951, como 

convidado do governo daquele país. É provável que o interesse pelo “planejamento 
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inca” tenha surgido a partir dos estudos realizados, inicialmente, pelo urbanista 

argentino José M. F. Pastor. 

De fato, em outubro de 1948, apareceu em EAP o artigo de Pastor intitulado “El 

problema de la tierra y el planeamiento”. Belaunde Terry considerava que a 

“reproducción de este excelente estudio del eminente urbanista José M. F. Pastor” 

devia estar disponível em todas as bibliotecas do continente, assim como as suas 

obras principais (BELAUNDE TERRY, 1948f). Neste artigo, Pastor afirmava que: 

 

Desde tiempos inmemoriales los pueblos peruanos precolombinos aparecen 
organizados en "ayllus" o comunidades sociales fuertemente unidas por 
vínculos religiosos, raciales y económicos, y sobre todo por la identificación 
de esas tres circunstancias con la tierra. "Tierra, sangre y dios - dice Valcárcel 
- crean así el pequeño mundo. Dentro de él se desenvuelve el grupo, 
satisfaciendo sus necesidades". En el ayllu primitivo la tierra era propiedad 
común; luego con la organización incaica, se reestructuraron las leyes del 
ayllu pero conservando la tierra en poder de la comunidad, dividiéndosela y 
adjudicándola según minuciosos censos a cada componente del ayllu, por 
espacio de un año. (PASTOR, 1948) 

 

A conferência realizada por Belaunde Terry em Porto Rico também foi 

publicada em EAP sob o título “El planeamiento en el antiguo y el moderno Perú” 

em junho de 1954 e, posteriormente, de forma mais organizada e completa no seu 

livro “La conquista del Perú por los peruanos”, aparecido no verão de 1959. 

Belaunde Terry iniciava seu texto afirmando que a arte-ciência do “planejamento 

regional” tinha no Peru, raízes remotas. O estudo do planejamento do Peru antigo, 

segundo ele, poderia servir de inspiração aos urbanistas já que “que es el fondo y no 

la forma de las cosas lo que más a menudo merece subsistir a través de los siglos” 

(BELAUNDE TERRY, 1954d). Ele ressaltava como, no império do Tawantinsuyo, 

havia sido possível conseguir sua organização favorecendo uma economia auto 

suficiente e o intercâmbio (ou trueque) nas suas quatro regiões315, totalmente 

afastadas, com topografia acidentada e acessíveis somente através dos caminhos 

incas, sem a utilização de qualquer sistema de transporte mecânico. 

 

                  
315 O império do Tawantinsuyo era dividido em quatro regiões ou suyos: o Chinchaysuyo ao norte, o 

Collasuyo ao sul, o Antisuyo ao leste e o Contisuyo ao oeste. 
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FIGURA 118 – Os caminhos incas. Sistema de vias que permitiam a conexão a todas as regiões do 
Tawantinsuyo. Alguns deles chegam à extensão de dez mil quilômetros. Em muitos casos, era 
necessária a construção de escadarias e de pontes que podiam alcançar 45m de vão 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1994). 

 

O “planejamento inca”, afirmava Belaunde Terry, se baseava na ideia de que a 

cada habitante correspondia uma unidade de superfície agrícola ou tupu para seu 

sustento. O crescimento vegetativo da população obrigava a incorporação de novas 

terras, através de irrigação ou de novas áreas de cultivo, “a base de las andenerías 

que alguien ha comparado, en su monumentalidad, a las pirámides del antiguo Egipto” 

(BELAUNDE TERRY, 1994, p. 32). A relação hombre-tierra, afirmava Belaunde Terry, 

havia sido resolvida no antigo Peru e poderia vir a ser considerada como uma fórmula 

fundamental no planejamento urbano moderno. 

 



233 
Esse princípio obrigou os antigos peruanos a uma organização “orgânica-

celular”, que teve origem no ayllu. Este era uma agrupação mínima de famílias 

baseadas na ajuda mútua, tarefas comunitárias etc. O patamar seguinte da pirâmide 

da organização social inca era a chunca, unidade conformada por dez famílias; depois 

a pachaca, conformada por cem famílias, e, por fim, a waranca, que era um núcleo 

básico de mil famílias e assim, sucessivamente até atingir “al más anónimo de los 

ciudadanos, en la más remota de las regiones” (BELAUNDE TERRY, 1994, p. 37). 

Mas, seus paralelos com as teorias urbanísticas modernas eram ainda mais ousados. 

Belaunde Terry afirmava que: 

 

Cuando Gastón Bardet nos habla de escalonamiento comunal y menciona un 
escalón patriarcal, un escalón doméstico y un escalón parroquial constando el 
primero de 10 a 15 familias, el segundo constituido por un número diez veces 
mayor, el tercero aumentado en igual forma y así sucesivamente, coincide en 
su esencia con la organización del antiguo Perú. El urbanista francés propone 
esta estructuración para romper en los barrios su escala multitudinaria y 
volver a dar realce al hombre y a la familia, los que se desenvuelven 
fundamentalmente en el escalón patriarcal (el ayllu) o en el escalón parroquial 
(la waranca o sea nuestras unidades vecinales de 1.000 familias, como la Nº3 
en Lima). (BELAUNDE TERRY, 1954d) 

 

A partir dessa comparação, Belaunde Terry garantia que era possível elaborar 

uma estruturação urbana e rural própria, mantendo essa organização inca. Ele 

chamava a atenção de que a waranca (1.000 famílias) equivalia ao módulo básico que 

vinha sendo usado pelo “planeamento moderno” que considerava que a unidade de 

vizinhança devia conter um máximo de 5.000 pessoas, ou seja, aproximadamente, de 

1.000 a 2.000 famílias. A lógica dessa estruturação permitiu, também, que fossem 

propostas, segundo Belaunde Terry, as Agrupaciones, unidades de vizinhança em 

menor escala para um total de 100 famílias ou pachaca, que, por essa razão, 

contavam com infraestrutura básica mínima316. 

Dessa forma, para ele, a organização da estrutura urbana e social deveria ser 

organizada em seis escalas: 1. A unidade familiar, celula mínima da cidade; 2. A 

unidade multifamiliar, constituída por dez unidades familiares (chunca), equivalia ao 

ayllu urbano; 3. A unidade de bairro, constituída por cem unidades familiares 

(pachaca), que tinha como serviços básicos lojas e uma creche; 4. A unidade de 

                  
316 Por exemplo, a Agrupación Alberto Alexander estava projetada para um total de 728 moradores. 
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vizinhança, constituída por 1.000 famílias (waranca) e correspondia ao “escalón 

parroquial” de Gastón Bardet. Esta possuía áreas de lazer, escola, centro médico e 

centro cívico; 5. A unidade urbana, constituída por 10.000 famílias possuía também 

um centro cívico, escolas, áreas de lazer, hospital etc. 6. Finalmente, a unidade 

metropolitana, constituída por 100.000 famílias; possuía o grande centro cívico e 

religioso, e a universidade, e era o centro de irradiação cultural. 

 

FIGURA 119 – Esquema de estruturação urbana baseado na moradia familiar, Fernando Belaunde 
Terry 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1954d). 

 

A proposta desse sistema de estruturação urbana tinha a finalidade sempre, 

segundo Belaunde Terry, de facilitar a administração pública; no entanto, só poderia 

funcionar, no caso urbano, se as unidades de vizinhança estiverem perto das áreas de 

trabalho. Nos casos rurais, ele explicava que, mesmo tendo como característica a 

dispersão demográfica, era necessário aplicar esse sistema para manter uma 

equidistância com o centro rural. E acrescentava: 

 

Es evidente que el cumplimiento de un programa semejante se reflejaría en 
planos que proponemos denominar "orgánico-celulares" en los cuales el 
hombre no estaría aplastado por la multitud. Todo aspecto de campo de 
concentración se quitaría a los conjuntos masivos de viviendas que por 
mucho tiempo lo han oprimido, lo han anulado como individuo, convirtiéndolo 
en pieza ignorada de un organismo complejo y mastodóntico. Pese a sus 



235 
grandes ventajas técnicas las propuestas de Le Corbusier en la "Ciudad 
contemporánea para 3 millones de habitantes", con sus inmensos rascacielos 
y aun su más moderada "Casa de Marsella" nos sugieren la crítica de no 
encontrar allí una agrupación en que la familia se individualice y se destaque, 
como ocurría evidentemente en el antiguo ayllu del Perú o en el moderno 
escalón patriarcal a que se refiere Bardet. (BELAUNDE TERRY, 1954d) 

 

Tudo indica que as ideias sobre a pertinência das unidades de vizinhança como 

modelo de descentralização urbana e sobre o ayllu-urbano continuaram a ser 

defendidas por Belaunde Terry ainda durante as décadas seguintes, inclusive durante 

suas duas gestões presidenciais. De fato, após assumir seu primeiro mandato, uma 

das suas primeiras ações foi a de dar continuidade à construção das unidades que 

não haviam sido concluídas nas gestões anteriores. Ele afirmava que estas “carecían 

del equilibrio necesario para mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de 

los servicios públicos y, fundamentalmente, de la educación y el comercio” (ZAPATA, 

1995, p. 129).  

No entanto, como veremos no capítulo 10, o problema da moradia popular 

precisava ser enfocado de outro ponto de vista distinto. O acelerado aumento 

demográfico, as contínuas migrações para a capital e a situação econômica de um 

setor considerável da população urbana, criaram o contexto no qual Belaunde Terry 

decidiu organizar, no seu primeiro mandato, o concurso Proyecto Experimental de 

Vivienda (PREVI). 
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9 A CORPORACIÓN NACIONAL DE LA VIVIENDA (CNV) E O “MILAGRE” DAS 

UNIDADES DE VIZINHANÇA 

 

No nos detengamos aquí. Construyamos por todo el país unidades vecinales 
corregidas y aumentadas estimulemos a los gobiernos que se sucedan en el 
poder a que se superen gradualmente en esta competencia leal y 
constructiva. Busquemos el paso adelante, no permitamos el detenimiento 
estéril ni el punible retroceso. (BELAUNDE TERRY, 1955a) 

 

Logo após assumir o cargo de Deputado por Lima (1945), Fernando Belaunde 

Terry deu início às ações que viabilizariam suas ideias sobre moradia de interesse 

social, divulgadas em EAP e desenvolvidas juntamente com os profissionais e alunos 

do Instituto de Urbanismo del Perú (IUP). O candidato à presidência da república do 

partido político ao qual Belaunde Terry estava afiliado, Dr. José Luis Bustamante y 

Rivero, também havia ganho as eleições. Ao assumir o cargo, ele facilitou e viabilizou 

a proposta de construção de moradias populares defendida por Belaunde Terry 

durante sua campanha eleitoral. 

Assim, Bustamante y Rivero criou, mediante Decreto Supremo Nº 807, de 09 

ago. 1945, a Comisión Nacional de la Vivienda (CNAV), integrada por membros do 

Governo, parlamentares e representantes de diversas instituições e, entre eles, o 

próprio Fernando Belaunde Terry317. A sua influência política foi afiançada pelas 

gestões de seu pai, Rafael Belaunde Diez Canseco, que havia sido nomeado Primeiro 

Ministro do Governo e, do engenheiro Carlos Montero Bernales nomeado, um mês 

depois de formada a CNAV, Ministro da Fazenda. Montero Bernales era colaborador 

de EAP e havia publicado vários artigos sobre urbanismo, sobre a situação viária 

peruana, e também sobre o problema da moradia na capital. Juntamente com a 

CNAV, foi criada a Sub-Comisión Técnica de Proyectistas, encarregada de assessorar 

e elaborar os projetos pertinentes à sua área de atuação; ela, estava formada por 

delegados dos ministérios da Fazenda, Saúde Pública e Fomento, além de 

representantes de agrupações profissionais e educacionais diretamente envolvidos no 

                  
317 A Comisión Nacional de la Vivienda estava presidida pelo Eng. Enrique Góngora Pareja (Ministro de 

Fomento); Carlos Montero Bernales e Fernando Belaunde Terry (Delegados do Governo); Ernesto 
Portugal, Juan Guerrero Quimper, Nicanor Mujica A. C. e Gerardo Rizo Patrón (Delegados 
Parlamentares); Emilio de Althaus (Delegado da Asociación Nacional de Bancos); Raúl Ferrero 
(Delegado do Comité de Aseguradores); Luis G. Miranda (Delegado da Sociedad Nacional de 
Industrias); e Andrés F. Dasso (Delegado da Cámara de Comercio). 
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assunto, como, por exemplo, a Sociedad de Arquitectos del Perú, o Instituto de 

Urbanismo del Perú etc.318 

 

FIGURA 120 – Plan de Vivienda do Governo Peruano para Lima. O esquema foi baseado nas unidades 
de vizinhança difundidas por Fernando Belaunde Terry em EAP 

 
Fonte: PLAN DE LA VIVIENDA (1945). 

 

A Comisión Nacional de la Vivienda teve como finalidade a elaboração do 

primeiro plano de moradias populares do Governo peruano, concluído meses depois, 

ainda no mesmo ano (1945). O fato de Belaunde Terry formar parte da CNAV 

permitiu-lhe organizar o grupo de projetistas que trabalhariam nesse plano e nos 

projetos das unidades de vizinhança; podemos mencionar, entre eles, os arquitetos 

Alfredo Dammert, Carlos Morales Machiavello, Juan Benites, Manuel Valega, Luis 

                  
318 A Sub-Comisión Técnica de Proyectistas estava conformada por José Barreda Moller (Delegado do 

Ministério da Fazenda); E. Gamio (Delegado do Ministério da Saúde Pública); Alfredo Dammert 
Muelle (Delegado do Ministério de Fomento); Guillermo Payet (Delegado da Asociación de 
Ingenieros Constructores); Alberto Alexander (Delegado da Sociedad de Ingenieros), Manuel Valega 
(Representante da Sociedad de Arquitectos) e Carlos Machiavello e Luis Dórich (Delegados do 
Instituto de Urbanismo del Perú). Posteriormente, Fernando Belaunde Terry passou a formar parte 
dessa subcomissão como delegado da Corporación Nacional de la Vivienda. 
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Ortiz de Zevallos e o urbanista Luis Dórich, além do próprio Fernando Belaunde Terry, 

que prestou serviços ad-honorem319. 

O chamado Plan de Vivienda, segundo Belaunde Terry, estava inspirado em 

“principios humanos y progresistas” (BELAUNDE TERRY, 1945f). Vinculava-se à 

Carta de Atenas e à teoria das neighborhood-units e se baseava no estudo das 

peculiaridades da cidade, levando em conta, basicamente, o problema da falta de 

moradia e a descentralização da capital. Justificava-se que nos últimos vinte anos os 

lugares de trabalho se haviam deslocado, paulatinamente, do centro da cidade às 

proximidades da Avenida Argentina (via que conectava Lima a El Callao, paralela ao 

Rio Rímac, onde se localizam as atividades portuárias da capital) ou se haviam 

consolidado em zonas que não possuíam nenhuma característica apropriada a esses 

fins, a exemplo da Avenida Limatambo, ao sul da capital320. Isto havia acarretado que 

as distâncias entre a moradia (localizadas no centro da cidade) e os lugares de 

trabalho tornaram-se cada vez mais longas, provocando que “el obrero se convierta 

en el esclavo de los medios de transporte cada vez más deficientes, por razón de la 

escases de material rodante [...] con no menos extenuantes recorridos de regreso a 

un hogar, que no merece el nombre de tal” (BELAUNDE TERRY, 1945f). Por essa 

razão, defendia: 

 

Con un criterio realista de la situación actual y con un clara visión de futuro, 
en que veremos atenuarse esta tendencia hacia la descentralización de la 
industria, se ha proyectado siete unidades vecinales con el fin de suministrar 
viviendas, en óptimas condiciones de higiene y confort a los que han de 
prestar sus energías en los centros de trabajo de hoy y de mañana. 
(BELAUNDE TERRY, 1945f) 

 

O Plan propunha duas etapas de intervenção. Na primeira, denominada 

Expansión decentralizadora, previa-se a construção de sete unidades de vizinhança321 

localizadas, justamente, próximo das zonas industriais. Na segunda, Rehabilitación de 

los tugurios centrales, pretendia-se melhorar as condições de moradia em áreas já 

                  
319 Ver: ZAPATA, 1995, p. 128; e BELAUNDE TERRY, 1949f. 
320 Como vimos anteriormente, esse tema já havia sido estudado por Belaunde Terry. 
321 As Unidades Vecinales (UV) Nº 1, 2 e 3, estavam localizadas no eixo Lima-El Callao, sendo que a 

Nº1 e 3 pertenciam ä jurisdição de Lima e a Nº 2 a El Callao. A UV4 localizava-se em El Rímac; a 
UV5, em Surquillo, a UV6, em El Agustino; e a UV7, em La Victoria. Já as áreas de reabilitação se 
encontravam em El Callao, o Centro, Rímac, El Agustino e Surquillo. 
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consolidadas da cidade. A teoria das neighborhood-units foi, como vimos 

anteriormente, um tema que havia sido já divulgado no meio profissional local em 

EAP. Esta serviria de base para as propostas de todas as unidades de vizinhança e, 

em especial, para as unidades de vizinhança Nº 1, 2 e 3. 

 

FIGURA 121 – Unidad Vecinal Nº 2 para El Callao. Comisión Nacional de la Vivienda – Sub Comisión 
Técnica de Proyectistas, 1945 

 
Fonte: LA UNIDAD VECINAL (1945). 

 

A ideia era que todas elas fossem auto suficientes; para isso, seria necessário 

que tivessem os serviços básicos correspondentes a um número definido de 

habitantes e que estivessem próximas aos locais de trabalho. Em todos os casos, a 

organização dos conjuntos partiu da proposta de um espaço central no qual se 

localizavam escolas e áreas de lazer, além de um centro cívico constituído por um 

mercado, igreja, posto médico, cinema etc. As edificações para moradia propostas 

foram, também, as mesmas em todos os casos. Estas eram de dois tipos, de quatro 
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andares (com dois e três quartos) e de dois andares (de quatro dormitórios, 

destinadas às famílias numerosas).  

 

FIGURA 122 – Planta da Unidad Vecinal Nº 3, arquitetos Alfredo Dammert M., Carlos Morales M., 
Manuel Valega, Eugenio Montagne, Juan Benites e o urbanista Luis Dórich T, 1946. Fernando Belaunde 
Terry participou como Coordenador Geral do projeto 

 
Fonte: RUIZ BLANCO (2003). 

 

O Plan de Vivienda tornou-se um dos programas “mais importantes do Frente 

Democrático Nacional” (BELAUNDE TERRY, 1945h). O passo seguinte seria 

estabelecer um organismo que permitisse concretizá-lo. Belaunde Terry afirmava: 

 

A nadie ha de ocultarse la profunda y benéfica repercusión que tendrá, en 
todo el país, de esta entidad en la que las clases media y obrera encontrarán 
una luz de esperanza para la realización de uno de sus más caros; el habitar 
hogares decorosos en los que se desarrolle la familia modesta peruana 
dentro de un ambiente de dignidad y optimismo […] El Estado ha prometido 
contribuir a la solución de la vivienda y, sobre todo, a su orientación dentro de 
los causes más progresistas. Es halagüeño, es edificante, ver que esa 
promesa se está cumpliendo con todo empeño, con todo entusiasmo, 
atendiéndose celosamente el claro requerimiento del deber cívico, en medio 
de un ambiente de emoción social jamás superado en nuestro país en este 
campo. (BELAUNDE TERRY, 1945h) 
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Ainda no final do ano de 1945, ele apresentou ao congresso o projeto de 

criação da Corporación Nacional de la Vivienda (CNV)322. Meses depois, através da 

Ley Nº 10359 de 16 jan. 1946, autorizou-se ao executivo para promulgar a Ley 

Orgánica da CNV que, no entanto, devia ser analisada por uma Comisión Revisora 

(da qual Belaunde Terry também foi membro323) para realizar as eventuais reformas 

pertinentes. Mas não só isso; ele conseguiu ainda que fossem liberados fundos que 

financiaram inicialmente a construção das unidades de vizinhança, mesmo sem ter 

sido, de fato, sancionada a criação da CNV pelo executivo324, o que só aconteceu em 

26 de novembro de 1946, através da Ley Nº 10722. 

A CNV foi criada como pessoa jurídica autônoma e, da mesma forma que 

aconteceu nas Comisiones anteriores, sua Diretoria325 esteve formada por onze 

membros, que eram delegados do Governo e representantes autônomos de entidades 

bancárias, comerciais, profissionais e educacionais. Com isso, pretendia-se que a 

administração da CNV não dependesse da influência do Governo (BELAUNDE 

TERRY, 1947b)326. Assim, segundo Zapata, tentava-se evitar sua subordinação aos 

interesses dos governos (ZAPATA, 1995, p. 68). 

A CNV constituía-se numa empresa do Estado encarregada de planejar, 

construir, financiar e administrar as moradias populares através de uma estrutura legal 

                  
322 A CNV daria continuidade às orientações iniciadas pela CNAV, porém, com uma área de atuação 

maior, à escala nacional. 
323 A Comisión Revisora estava conformada por sete membros: três foram designados pelo Presidente 

da República, dois pelo Senado e dois pela Câmara de Deputados. Fernando Belaunde Terry foi 
nomeado membro, pelo próprio Presidente, mediante a Resolución Suprema de 19 jan. 1946, 
juntamente com Julio Ernesto Portugal e Luis Echecopar García. Ver: SANDOVAL CERNA, 1953, p. 
53 e 204. 

324 Os ajustes da Comisión Revisora foram aprovados mediante a Resolución Suprema em 05 out. 
1946. Após a criação da CNV, a CNAV foi dissolvida. 

325 A primeira Diretoria foi formada por: Andrés F. Dasso (Presidente, delegado da Cámara de 
Comercio), Roberto Haaker Fort (Vice-Presidente, nomeado pelo Presidente), Alberto Hernández 
(nomeado pelo Presidente), Efigenio Zamudio (nomeado pelo Presidente), Alberto Alexander 
(Gerente), Emilio Althaus (Delegado da Asociación de Bancos), Jorge Payet (Delegado da Sociedad 
Nacional de Industrias), Luis Espejo (Delegado da Academia de Medicina), Alfredo Dammert 
(Delegado da Sociedad de Arquitectos), Fernando Belaunde Terry (Delegado ad-honorem do 
Instituto de Urbanismo del Perú) e Carlos Morales Machiavello (Delegado da Sociedad de 
Ingenieros). 

326 Em teoría, nenhum dos membros da Diretoria tinha envolvimento político nem estava vinculado ao 
governo de turno, mas, sim, tinham interesses econômicos. Isto foi apontado por Zapata ao afirmar, 
por exemplo, que o Presidente da CNV, Andrés F. Dasso tinha interesse na indústria da madeira e 
que, permanentemente, publicava avisos da sua empresa “Sanguinetti y Dasso” em EAP. Ver: 
ZAPATA, 1995, p. 69. 
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inovadora (VEGA CHRISTIE, 1948, p. 66; e ZAPATA, 1995, p. 68)327. Ela guardava 

semelhança com o “Plano suizo de Construção de moradias”328 que, naquele 

momento, era a experiência internacional que mais se aproximava das funções que 

teria a Corporación. O plano suizo foi importante já que se constituía em um exemplo 

real de sucesso329, no qual poderia espelhar-se o novo organismo peruano. 

A CNV nasceu com um capital próprio que podia ser aumentado mediante 

prévia aprovação do executivo330. O Estado contribuiu com diversos bens e imóveis 

com os quais, a CNV beneficiou-se através das rentas por eles geradas. Ela emitiu 

ações dos tipos “A” e “B”: as de tipo “A” pertenceram somente ao Estado em troca dos 

capitais e aportes cedidos que, no entanto, não teriam lucro nenhum. As de tipo “B” 

estavam destinadas a investidores privados ou empresas que tinham um lucro anual 

não menor a 5% nem maior a 6%, além da isenção de todo tipo de impostos e 

contribuições (DONGO DENEGRI, 1962, p. 29). Dessa forma, tentava-se criar 

condições atrativas para que o capital privado investisse no campo da construção de 

moradia popular.  

A CNV foi autorizada a emitir bonos de vivienda destinados ao público como 

forma de viabilizar o financiamento das obras (CENTRO INTERAMERICANO DE 

VIVIENDA Y PLANEAMIENTO, 1958, p. 7). Por sua vez, era admitido que estes 

tivessem uma despesa com a moradia que variava entre 14 e 25% do total da renda 

familiar (aluguel, manutenção de áreas, infraestrutura comunal etc.). Propunha ainda 

que fosse incluído um seguro de vida para o chefe de família, que serviria para 

assegurar o aluguel durante um tempo determinado (UNIÓN PANAMERICANA, 1952, 

p. 35). 

O problema da moradia no Peru, segundo os membros da CNV, não podia ser 

entendido tão somente como falta de moradias: 

                  
327 A CNV foi baseada segundo a legislação das principais entidades financeiras nacionais como o 

Banco Central de Reserva del Perú, o Banco Agrícola, o Banco Mineiro, o Banco Central Hipotecário 
do Peru, a Caja de Seguro Social, a Corporación del Santa e a Corporación Peruana de Aeropuertos 
y Aviación Comercial, mas, também, segundo a legislação pertinente em países como Argentina, 
Francia, Espanha etc. Ver: BELAUNDE TERRY, 1946e. 

328 De fato, Belaunde Terry afirmou que “modernos sistemas legislativos” haviam influído na elaboração 
da Ley Orgánica da CNV, em especial, a Ley Suiza. Ver: BELAUNDE TERRY, 1946e. 

329 Ver: PLAN SUIZO DE CONSTRUCCIÓN, 1948. 
330 O Estado contribuiu com mil ações por um valor de “10 milhões de soles”. Além disso, a CNV 

recebeu, mensalmente, a quantia de “100 mil soles” que correspondiam do imposto Pro-
Desocupados. Ver: SMIRNOFF, 1963. 
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[…], sino, su adecuada cantidad y calidad. Entendiendo por calidad de casa, 
además de su amplitud, contacto con la naturaleza, seguridad, higiene, feliz 
distribución interior, eficientes servicios de ella tomados aisladamente, su 
acertada ubicación con respecto a las demás, al transporte, al estudio, al 
trabajo, a la diversión, a las zonas de producción y mercados, etc. Es decir, 
que la parte (casa, para ser planteada con acierto, supone la visión del todo 
(la comunidad y la región). La vivienda tiene su lugar en el planeamiento. El 
planeamiento debe considerar la vivienda, ésta no puede prescindir de aquel. 
(EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA Y LA UNIDAD VECINAL, 1949, p. 105) 

 

FIGURA 123 – Unidad Vecinal para Arequipa, Alfredo Dammert M., Manuel Valega, Humberto Guerra, 
F. Páez, entre outros, 1945. O projeto, elaborado para uma cidade ao sul de Lima, guarda à mesma 
solução arquitetônica recomendada pela CNV 

 
Fonte: PLAN NACIONAL PERUANO (1946). 

 

Portanto, as atribuições da CNV foram: elaborar planos nas escalas nacional, 

regional, provincial, distrital ou local para moradia para a classe média ou unidades de 

vizinhança em todo o território nacional (urbanas e rurais); eliminar as moradias 

insalubres após a elaboração de planos de reabilitação e proposição de novas 

urbanizações com os serviços básicos; fundar indústrias subsidiárias de construção; 

financiar planos e realizar empréstimos para programas de moradias; e administrar as 

moradias (VEGA CHRISTIE, 1948; e DONGO DENEGRI, 1962, p. 27-28). Para o 

caso de intervenção em áreas consolidadas, a CNV estava autorizada a realizar as 
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gestões necessárias para aquisição de imóveis que pertenciam a diferentes 

proprietários através de um sistema de compras em longo prazo, evitando o 

desembolso de quantias significativas caso fossem realizados contratos de compra-

venda. 

À época, o trabalho parlamentar de Belaunde Terry com relação à proposta da 

legislação urbana peruana e à criação da CNV teve grande repercussão no âmbito 

sul-americano, a julgar pelos artigos sobre o tema aparecidos nas mais importantes 

revistas especializadas, como por exemplo, a revista PROA, que publicou os artigos 

“Acción social en Lima” e “La vivienda en el Perú”; a revista La Arquitectura de Hoy, 

que publicou o artigo “Legislación urbanística en el Perú”; e a Revista de Arquitectura, 

que reproduziu o artigo de Belaunde Terry “Una Corporación esperada”. Ainda, esta 

revista argentina afirmava que: 

 

Como vemos, en el Perú han sabido encarar el problema como es debido, sin 
reducirse a meras consideraciones literarias y yendo, como se dice “al grano”. 
Lástima que no podamos decir lo mismo de nuestra Administración Nacional 
de Vivienda […] La labor realizada (de Fernando Belaunde Terry) consta, 
pues, no solamente en palabras, sino de hechos; de hechos concretos, 
cristalizados en planes progresistas y revolucionarios. (LA VIVIENDA 
POPULAR, 1946, p.XVIII) 

 

O primeiro projeto construído pela CNV foi a Unidade Vecinal Nº 3 (UV3), que 

seguiu os princípios teóricos da neighbourhood unit e foi iniciado ainda no final de 

1945 (como foi mencionado anteriormente, mesmo antes da CNV ser criada 

oficialmente)331. Ela se localizava uma área, naquele momento, ainda rural, de forma 

triangular, próxima à zona industrial e à Avenida Mariscal Cáceres (hoje Colonial). Sua 

área total era de aproximadamente 30 ha, dos quais 12% correspondiam à área 

coberta e 88% às áreas livres. Foram projetadas 1.112 moradias (de 1, 2, 3, 4 e 5 

quartos) para uma população que variava entre 5.704 e 6.700 pessoas332. 

 

 

                  
331 Os motivos que levaram à escolha da construção da UV3 estiveram relacionados com a facilidade de 

aquisição e custo dos terrenos respectivos. 
332 As neighbourhood units permitiam uma população entre 5 e 10 mil habitantes. Esses dados foram 

adaptados com relação à população infantil que seria possível alojar nas duas escolas elementares. 
Ver: CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIENDA Y PLANEAMIENTO, 1958, p. 13. 
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FIGURA 124 – Construção dos edifícios de quatro andares da Unidad Vecinal Nº 3 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1947d). 

 

FIGURA 125 – Organização da Unidad Vecinal Nº 3. Na foto, o conjunto se encontrava ainda em 
construção 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1947d). 

 

A UV3 possui no total 55 edifícios de moradias (de dois e quatro andares) e 

foram organizados a partir de um espaço central que era o principal do conjunto. Entre 

eles foram propostos dois tipos de espaços semi-públicos, um que dava acesso aos 

edifícios e outro que era destinado aos estacionamentos. Isto permitiu que fossem 

separadas as circulações de pedestres e veículos (cul-de-sac), sendo que estas 

últimas se restringiam somente ao entorno do conjunto. O conjunto foi afastado 

aproximadamente 40m com relação à Avenida Colonial, evitando-se com isso o 



246 
contato direto com essa via principal. Esse espaço de transição arborizado constituía-

se em um “filtro urbano”, com a finalidade de minimizar a poluição do ar e sonora. 

Nesse mesmo lado do conjunto, foi localizado o centro cívico e social. No espaço 

central foram projetadas as escolas elementares (para meninas e meninos), a 

infraestrutura esportiva e a igreja. 

Ainda com relação à circulação de pedestres, os membros da CNV garantiam 

que estas haviam sido projetadas com largura e arborização adequadas. Além disso, 

na zona central: 

 

[…] todas las vías son para peatones, con ese fin las distancias a recorrerse 
están estudiadas de acuerdo con la capacidad del hombre. Se recobra así lo 
que Le Corbusier ha llamado “el reino del peatón”. Indudablemente los 
accidentes de tránsito disminuirán notablemente y los hombres gozaran del 
dominio del espacio animado por el verde de los campos. (EL PROBLEMA 
DE LA VIVIENDA Y LA UNIDAD VECINAL, 1949, p. 106) 

 

Essa afirmação é interessante, porque mostra que, na verdade, a UV3 não só 

estava baseada na neighbourhood unit, mas também, em menor medida, estava 

influenciada por outras teorias como a “doutrina dos transportes”, de Le Corbusier333. 

Apresenta, inclusive, alguma influência das teorias desenvolvidas por José Luis Sert 

sobre a retomada da escala urbana e a nova monumentalidade presentes no projeto 

para a Cidade dos Motores (1945) (lembremos que Paul Lester Wiener havia 

realizado uma palestra específica sobre esse projeto em abril de 1945, ou seja, meses 

antes da elaboração do Plan de Viviendas). 

Mesmo sendo um projeto de grande envergadura, chama atenção a rapidez 

com que a UV3 foi construída. No início de 1947, as obras se encontravam bem 

adiantadas. Para Belaunde Terry, era uma cidade que havia surgido da “noite para o 

dia” e simbolizava a “obra más audaz y más revolucionaria jamás emprendida en 

nuestro país en materia de habitaciones populares” (BELAUNDE TERRY, 1947b). De 

fato, esta impressão foi compartilhada por vários participantes do VII Congresso Pan-

Americano de Arquitetos, acontecido em outubro do mesmo ano, quer dizer, quando 

já estava quase concluída. 

                  
333 Essa doutrina se baseava na “regra dos 7V” que estabelecia uma hierarquia de “vias de circulação 

modernas”. Ver: LE CORBUSIER, 1976b [1945], p. 54. 
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FIGURA 126 – Fernando Belaunde Terry e a Unidad Vecinal Nº 3 ainda em construção 

 

Fonte: AL PIE DEL SIGLO (1998). 

 

A UV3 deve ter causado um grande impacto nos profissionais estrangeiros ao 

ponto de que, nas conclusões do congresso, fosse recomendada a adoção da política 

de construção de unidades de vizinhança em todos os países latino-americanos 

(CONGRESO PANAMERICANO DE ARQUITECTOS, 1953, p. 185-186)334. Embora 

esse tema já fosse conhecido e desenvolvido na América Latina, muitos dos projetos 

elaborados ainda encontravam-se no papel, possuíam uma escala menor ou haviam 

aplicado parcialmente a teoria das neighbourhood units. Como exemplos destes, 

podemos mencionar, dentre outros: na Argentina, o Conjunto Perales (1949), dos 

arquitetos Grehan, Repetto e Pieres e o Conjunto 17 de Octubre (1954) do arquiteto L. 

Piccinato; no Brasil, o Conjunto habitacional para operários (1949) do arquiteto Carlos 

Frederico Ferreira e o Conjunto residencial de Pedregulho (1950-1952), do arquiteto 

Affonso Eduardo Reidy; no México, o Centro Urbano Presidente Alemán (1948) e o 

Centro Urbano Presidente Juárez (1951), do arquiteto Mario Pani e; na Venezuela, a 

Unidad Residencial el Paraíso (1952-1954) e a Urbanización 2 de Diciembre (1955), 

do arquiteto Carlos Raúl Villanueva. 

                  
334 A Comissão encarregada dessa recomendação foi a número II “Características y funciones de las 

unidades vecinales en las ciudades de América”. O arquiteto Carlos Villanueva formou parte dela. No 
evento, a Corporación Nacional de la Vivienda foi premiada com a Medalha de Ouro pela UV3 e 
pelos outros projetos que vinha desenvolvendo. 
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FIGURA 127 – Centro Urbano Presidente Alemán, Mario Pani, 1948 

 
Fonte: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA / AZCAPOTZALCO (1999). 

 

FIGURA 128 – Vista aérea da Unidad Vecinal Nº 3 

 

Fonte: CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIENDA Y PLANEAMIENTO (1958). 
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As impressões positivas que causou a UV3 aos profissionais estrangeiros do 

continente serviram de pano de fundo para que Belaunde Terry, em EAP, rebatesse 

as críticas que haviam surgido, dentro da classe média da sociedade peruana, contra 

a solução arquitetônica do conjunto e, em especial, contra a proposta de utilização de 

moradias populares coletivas ao invés das individuais335. Ele afirmava que: 

 

[…] despejando las nubes que desde el principio formaron la timidez y la 
incomprensión, hasta poder ofrecer hoy, ante la sorprendida mirada de los 
"hombres de poca fe" el fruto palpable que no quisieron ver ni cultivar cuando 
se les presentó en forma de semilla. Tal vez por ello mereció esta obra 
revolucionaria en un medio poco audaz, que los delegados de uno de los 
países más progresistas de América dijeran estas palabras, honrosas para 
nuestra ciudad. Nosotros les hemos traído proyectos, ustedes nos están 
mostrando realidades. (BELAUNDE TERRY, 1947e) 

 

O debate sobre a pertinência de projetar edifícios em altura como solução ao 

problema da moradia social havia sido um tema amplamente divulgado em EAP. O 

próprio Belaunde Terry se havia posicionado contra a utilização de edifícios que 

fossem maiores do que quatro andares, já que isso implicaria no aumento dos custos 

da obra. Ele era enfático quando se tratava de criticar projetos que não haviam levado 

em conta a “escala do homem” e a relação com a cidade (como por exemplo, no caso 

do Centro Urbano Presidente Alemán336) ou mesmo, projetos de moradia em grande 

escala que haviam sido desenvolvidos sem uma preocupação social. Nesse sentido, é 

interessante a opinião que ele tinha sobre o caso brasileiro. Belaunde Terry acreditava 

que a arquitetura brasileira havia dado enormes passos, mas seu urbanismo não. 

Segundo ele, a inquietude dos arquitetos peruanos se havia focalizado no 

planejamento e não na arquitetura como no caso dos brasileiros. Belaunde Terry 

reconhecia que a arquitetura brasileira havia ganho com justa causa seu prestígio 

internacional. Sem embargo, ele afirmava que: 

 

Miran aun los arquitectos brasileros a sus edificios en "función de sí mismos" 
[…]. Fuera de sus excelentes hospitales, entre los que destacan los de Rino 
Levi y de muy pocos conjuntos de habitaciones populares, en los que por 

                  
335 Referimo-nos às críticas que o conjunto teve nas páginas do jornal La Prensa. Ver: LUDEÑA 

URQUIZO, 2004a, p. 113; e ZAPATA, 1995, p. 69-70. 
336 As críticas de Belaunde Terry centraram-se na alta densidade, nas poucas áreas livres e na sua 

localização na cidade. Ver: BELAUNDE TERRY, 1950b. 
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demás se hace poco caso a inevitables limitaciones económicas, el Brasil 
exhibe escasa obra social en arquitectura, en contraste con dispendiosas, 
espectaculares y a veces geniales realizaciones en otros órdenes. Niemeyer, 
el gran arquitecto, no repara en el costo de sus bellísimas escuelas primarias, 
mientras Alfonso Reidy no llega a darnos el precio por vivienda en esos 
hermosos conjuntos de habitaciones de Pedregulho o de "Marqués de San 
Vicente" que se hallan en construcción para substituir "favelas", y que ya 
exhiben, aun inconclusos, su evidente calidad plástica. (BELAUNDE TERRY, 
1954f) 

 

FIGURA 129 – Unidade de vizinhança para Lima, Arqt. Santiago Agurto Calvo, 1947. O projeto foi 
desenvolvido através de edifícios em altura em torno a um espaço central 

 

Fonte: AGURTO CALVO (1947). 

 

No final da década de 1940, os conjuntos habitacionais de alta densidade 

(edifícios que passavam dos dez andares) haviam causado grande influência no meio 

profissional internacional. No Peru, isso não foi diferente. Na grande maioria dos 

casos isso se devia a que muitos dos arquitetos peruanos haviam retornado ao país 

após realizarem estudos nos EUA onde essa tendência estava mais consolidada. Este 

foi o caso do arquiteto Santiago Agurto Calvo, que realizou seus estudos de pós-

graduação na Universidade de Cornell, onde apresentou como trabalho final o projeto 

“Vivienda en gran escala para Lima”. Esta proposta de uma unidade de vizinhança 

que, à diferença da UV3, possuía edifícios de oito e treze andares, possuía também 

uma característica importante, a influência corbusiana ao propor pilotis nos térreos 
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com a finalidade de diminuir a densidade de construção e permitir a maior fluidez das 

circulações de pedestres. Até então no Peru (na década de 1940), essas ideias não 

haviam sido utilizadas para esse tipo de edificações. 

Após seu retorno ao Peru, em 1947, Agurto Calvo ocupou um papel de 

destaque ao tornar-se o arquiteto oficial da CNV. É provável que suas ideias sobre o 

uso de edificações em altura fossem revistas para poder adaptar-se às exigências 

locais. Isto se evidencia, em maior ou menor escala, em todos os projetos 

arquitetônicos desenvolvidos sob sua responsabilidade, os quais estavam, é claro, 

condicionados também às possibilidades arquitetônicas (por exemplo, o tamanho dos 

terrenos etc.) e as questões econômicas337. Havia outro aspecto que precisava ser 

resolvido. A UV3, como vimos acima, havia nascido com a intenção de 

descentralização e, obviamente por estar afastada da cidade, não apresentava, 

formalmente, uma preocupação com a malha urbana. Os dois projetos posteriores à 

UV3 foram projetados para a cidade, quer dizer, em áreas consolidadas ou que se 

estavam consolidando. Isto implicava uma atitude diferente que foi resolvida com as 

Agrupaciones. Estas possuíam as características básicas das unidades de vizinhança 

em uma escala bem menor, mas sempre consideradas como a “célula mínima de la 

ciudad” (LA VIVIENDA POPULAR MODERNA, 1948, p. 3). A primeira destas foi a 

Agrupación Angamos (1948-1950)338, localizada perto do Campo de Marte, ao sul da 

capital. Foram projetadas 92 moradias339 para um total de 466 habitantes. O conjunto 

se desenvolve a partir de três espaços centrais definidos por seis edifícios para 

moradias de três andares (de duas tipologias) e outro destinado a seis lojas 

comerciais que pretendiam servir não só a seus moradores, mas também àqueles que 

moravam nas proximidades. A este último edifício se anexaram estacionamentos com 

a finalidade de separá-los das circulações de pedestres. No total, a Agrupación 

ocupou 36% da área do terreno. 

 

                  
337 A Agrupación Espacio também foi decisiva nesse debate. Seus membros publicaram artigos nos 

quais concordavam com a utilização das unidades de vizinhança e com a “evolução” do conceito da 
moradia popular. Ver: “Colabora la Agrupación Espacio. Formas urbanas” (reprodução do artigo de 
José M. F. Pastor sobre as unidades de vizinhança) e “Colabora la Agrupación Espacio. El concepto 
de la propiedad debe evolucionar” publicados em El Comercio em 09 set. 1948 e 14 jul. 1949, 
respectivamente. 

338 A outra foi a Agrupación Miraflores (1948-1950). A seguinte Agrupación construída foi a de Alberto 
Alexander, de autoria de Fernando Belaunde Terry (1948-1950). 

339 21 de 1 quarto, 35 de 2 quartos, 18 de 3 quartos e 18 de 4 quartos. 
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FIGURA 130 – Vista interna da Agrupación Angamos, Arqt. Santiago Agurto Calvo, 1948-1950 

 
Fonte: UNA NUEVA REALIDAD (1949). 

 

FIGURA 131 – Maquete da Agrupación Angamos, Arqt. Santiago Agurto Calvo, 1948-1950 

 
Fonte: LA CORPORACIÓN NACIONAL (1948). 
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FIGURA 132 – Planta da Agrupación Angamos, Arqt. Santiago Agurto Calvo, 1948-1950 

 
Fonte: LA CORPORACIÓN NACIONAL (1948). 

 

Embora a situação política em 1948 tenha resultado na instalação da Junta 

Militar de Gobierno e, depois, na eleição do General Manuel A. Odría como presidente 

do país340, a CNV continuou com suas funções. Mesmo que a UV3 tenha sido 

concluída nesse mesmo ano, somente foi inaugurada por Odría no ano seguinte. Este 

fato pode ter sido relevante para a atitude de Odría em continuar com essa política 

social do governo peruano. Em uma primeira visita ao conjunto, ele teria ficado 

impressionado com as características das obras executadas, afirmando que as 

unidades de vizinhança beneficiavam, de fato, ao povo peruano (EL PRESIDENTE 

DE LA JUNTA MILITAR, 1949)341. 

 

                  
340 O golpe de Estado aconteceu em 27 out. 1948 e foi promovido pelo próprio Manuel A. Odría, à 

época, Ministro de Bustamante y Ribero. Ele instalou a Junta Militar de Gobierno entre 1948 e 1950 
(da qual foi seu presidente) e, depois de convocar a eleições presidenciais, foi eleito para assumir o 
cargo entre 1950 e 1956 com grande facilidade pelo fato de haver realizado forte repressão aos 
partidos políticos de oposição. Foi durante sua gestão que Fernando Belaunde Terry foi preso. 

341 Também ver: LA UNIDAD VECINAL Nº 3, 1948, p. 3; e LOS SERVICIOS SANITÁRIOS, 1950. 
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FIGURA 133 – Planta geral da Unidad Vecinal Matute, Arqt. Santiago Agurto Calvo, 1952. A cor 
vermelha corresponde à 1º Etapa e a verde à 2º Etapa 

 
Fonte: LA NUEVA UNIDAD VECINAL (1953). 

 

FIGURA 134 – Maquete da Unidad Vecinal Matute, Arqt. Santiago Agurto Calvo, 1952 

 
Fonte: HITCHCOCK (1955). 
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O primeiro projeto aprovado na sua gestão foi a Unidad Vecinal Matute, 

localizada em La Victoria e também projetado pelo arquiteto Santiago Agurto Calvo. A 

dimensão do conjunto permitiu-lhe, à diferença das Agrupaciones, maior liberdade na 

solução arquitetônica e urbanística342. Foram propostas 1.145 moradias (33 a mais 

que na UV3) e sua construção seria realizada também por etapas343. Apresenta 

algumas características inovadoras como, por exemplo, as diferentes tipologias de 

edificações (unifamiliares e coletivas), a utilização dos pilotis corbusianos nos térreos 

e o contraste entre a altura das edificações de dois e quatro andares (sendo que o 

térreo possuía planta livre). Além disso, era um projeto em grande escala que se 

localizava dentro da malha existente e que precisava se adequar ao entorno que, no 

entanto, devia ser auto suficiente344. A ideia de separar as circulações veicular e de 

pedestres foi mantida, o que foi importante já que o conjunto devia adaptar-se à 

escala humana. Nesse sentido, Agurto Calvo teve cuidado na organização das 

edificações para criar áreas livres em diferentes escalas, segundo suas funções. 

 

FIGURA 135 – Unidad Vecinal Matute, Arqt. Santiago Agurto Calvo, 1952 

 

Fonte: LA NUEVA UNIDAD VECINAL (1953). 

                  
342 O terreno total do projeto era de 20 ha, o da UV3 era de 30 ha. 
343 O número total de moradias foi calculado a partir dos dados publicados em EAP (ano 17, n. 194-195, 

set./oct. 1953) e em BELAUNDE TERRY, 1964, p. 301. 
344 Como no caso da UV3, Agurto Calvo projetou o centro cívico, escolas e áreas de lazer. 
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A Unidad Vecinal Matute ganhou destaque e visibilidade internacionais ao 

aparecer na exposição daí resultante Latin American Architecture since 1945345, 

organizada no MoMA, em Nova Iorque, entre 1955 e 1956, por Henry-Russell 

Hitchcock (quando se haviam concluído as duas primeiras etapas, correspondentes 

aos dois terços do projeto total). Hitchcock havia visitado Lima meses antes e havia 

ficado impressionado com esse projeto. Ele afirmava que: 

 

The rendered concrete surfaces are painted in characteristically Peruvian 
colors, light and gay under the white-grey skies and against the muddy-grey 
mountains. Without the somewhat aggressive monumentality of Pani's 
Mexican Housing, Agurto's competent and straightforward housing is about 
the best new architecture in Peru. (HITCHCOCK, 1955, p. 133)346 

 

Mas o “milagre” das unidades de vizinhança era somente uma face da moeda. 

A outra, para Belaunde Terry, era constituída pelas barriadas, vistas por ele como um 

mal que tinha que ser atacado pela raiz (BELAUNDE TERRY, 1953b). As barriadas 

haviam tomado conta de grandes áreas da cidade, surgindo através de processos de 

invasão em terrenos do Estado e de particulares. Se para ele as unidades de 

vizinhança eram o “remédio” que nossas cidades precisavam (BELAUNDE TERRY, 

1950a), as barriadas significavam a “doença”, uma espécie de “câncer” do qual não se 

tinha controle. 

Este foi um desafio para as autoridades que não demoraram em criar a Oficina 

Nacional de Barriadas347, em 1957. Nesse contexto, a pertinência das unidades de 

vizinhança passou por um processo de “revisão” que apontava a busca por outras 

formas de se pensar a moradia para a classe média, mas, também, para as camadas 

mais populares. Esse seria um desafio que Belaunde Terry teria de enfrentar após 

assumir a presidência do país nos anos seguintes. 

                  
345 Essa foi a exposição #590 do MoMA e foi realizada entre o 23 nov. 1955 e o 19 fev. 1956. 
346 “As superfícies de concreto são pintadas em cores caracteristicamente peruanas, luz e felicidade sob 

o céu cinzento e contra a lama cinzenta das montanhas. Sem a monumentalidade pouco agressiva 
dos conjuntos habitacionais mexicanos de Pani, os conjuntos simples e competentes de Agurto são 
a melhor nova arquitetura no Peru”. (Tradução nossa). 

347 A Oficina dependia diretamente do Ministério de Governo, mas, logo foi incorporada ao Fondo 
Nacional de Salud y Bienestar Social (1951-1963). Esta última foi criada por Odría e pretendia 
substituir as funções da CNV. O Fondo foi a responsável pela construção de outras unidades de 
vizinhança como, por exemplo, Rímac (1953), Mirones (1953) e as Agrupaciones San Eugenio 
(1953), Hipólito Unanue (1953), entre outros. 
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10 CONVICÇÃO NO IDEÁRIO E BUSCA DE OUTRAS ALTERNATIVAS: AS 

VICISSITUDES DA HABITAÇÃO POPULAR E O PROYECTO EXPERIMENTAL 

DE VIVIENDA (PREVI) 

 

El mayor énfasis que se ha dado a la ejecución de obras de vivienda en el 
país permite decir, observando los gráficos demostrativos del ritmo de 
licitaciones y número de unidades, que nunca en el Perú se han emprendido 
simultáneamente en tal magnitud programas de vivienda de interés social. 
(BELAUNDE TERRY, 1964, p. 292) 

 

FIGURA 136 – Unidad Vecinal Rímac, Arqt. Santiago Agurto Calvo, 1953-1965 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1965). 

 

Já no poder, em 1963, passados quase vinte anos da sua proposta para o Plan 

de Viviendas (1945), Fernando Belaunde Terry decidiu dar continuidade à sua política 

de habitação baseada na construção de unidades de vizinhança para a classe média. 

Em parte, essa convicção era motivada pelo sucesso e boas condições de 

habitabilidade e organização que se havia conseguido na Unidad Vecinal Nº 3. Por 

outro lado, ele tinha a oportunidade de demonstrar que a causa da “inestabilidad” das 

posteriores unidades construídas era, justamente, que estas não haviam sido 

concluídas (ZAPATA, 1995, p. 129). De fato, durante os últimos dez anos, antes de 
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ele assumir a presidência do país348 as obras das unidades Matute, Rímac e Mirones 

estavam paralisadas349. Com menos de um mês de iniciada sua gestão, ele aprovou 

as licitações referentes ao término desses projetos e à construção de outros350. 

Esse fato chama a atenção porque, justamente nesse mesmo período, haviam 

sido realizados diversos estudos pioneiros que relativizavam e colocavam em dúvida a 

pertinência dessa solução à chamada “crise da habitação” que, aliás, também havia 

passado por um processo de reflexão351. Até o final da década de 1950, o problema 

da moradia foi visto, segundo Calderón, através de duas visões: a “tradicional” e a 

“estrutural” (CALDERÓN COCKBURN, 1990, p. 25). Para ele, a primeira visão 

explicava que a falta de moradia era uma simples questão quantitativa, esta teria sido 

a visão assumida por Belaunde Terry; a outra visão se fundamentava na situação 

socioeconômica pela qual passava a sociedade e estava relacionada, basicamente, à 

situação do Peru como “país sub-desarrollado, con una economía colonial y 

dependiente, de país no industrializado [...] con renta nacional baja y mal distribuida” 

(CÓRDOVA, 1958b, p. 50). 

As características urbanas e socioeconômicas da capital eram dramaticamente 

diferentes em 1946 e 1963352. A atitude do governo em criar a CNV e afrontar de 

forma “coherente los problemas sociales y técnicos de la vivienda” (CÓRDOVA, 

1958b, p. 51), propondo uma nova forma de entender a moradia como sendo um 

conjunto auto suficiente através de infraestrutura básica era, sem dúvida, um marco 

na história do planejamento peruano. No entanto, falando em dados quantitativos, até 

o final da década de 1950, haviam sido construídas pelo governo peruano, em todo o 

território nacional, aproximadamente 8.300 moradias que correspondiam a um total de 

41.500 habitantes; porém, de outro lado, haviam-se instalado mais de 150.000 

                  
348 Esse período entre 1954 e 1962 corresponde ao final da gestão de Manuel A. Odría e toda a de 

Manuel Prado Ugarteche. 
349 A segunda etapa da unidade de vizinhança Matute foi concluída em 1954. No mesmo ano foram 

concluídas, parcialmente, as unidades Rímac e Mirones. 
350 As licitações foram convocadas no dia 10 ago. 1963. Ver: CABIESES LÓPEZ, 2007, p. 39. 
351 Referimo-nos, por exemplo, aos estudos de: José Matos Mar “Estudio de las barriadas limeñas” 

(1955), Carlos Enrique Paz Soldán “Lima y sus suburbios” (1957), John Turner (1957-1965) e, do 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social/Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social (FNSBA) 
“Barriadas de Lima Metropolitana” (1960). 

352 Datas correspondentes à criação da Corporación Nacional de la Vivienda (CNV) e ao ano em que 
Belaunde Terry assumiu a presidência do país. 
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habitantes nas barriadas das principais cidades do país, no mesmo período 

(CÓRDOVA, 1958b, p. 51). 

 

FIGURA 137 – Vista aérea da Unidad Vecinal Mirones, Arqt. Santiago Agurto Calvo, 1953-1965 

 

Fonte: ZAPATA (1995). 

 

FIGURA 138 – Unidad Vecinal Mirones, Arqt. Santiago Agurto Calvo, 1953-1965 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1966). 
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FIGURA 139 – Unidad Vecinal Rímac, Arqt. Santiago Agurto Calvo, 1953-1965 

 

Fonte: LIMA DE SIEMPRE (2009). 

 

Nesse contexto, era evidente que o déficit de moradia no país, que naquele 

momento chegava a um total de 728.700 unidades (CÓRDOVA, 1958a, p. 144), não 

poderia ser resolvido pela política das unidades de vizinhança devido ao custo que 

estas implicavam. Se se quisesse enfrentar o problema de forma mais realista, era 

preciso achar outras fórmulas que se adequassem à nova realidade. O arquiteto 

Adolfo Córdova353, que fora ganhador do primeiro concurso de “moradia popular” 

                  
353 No mesmo ano, foi publicado seu livro “La vivienda en el Perú. Estado actual y evaluación de las 

necesidades”. O livro resumia os estudos realizados por ele por encomenda da Comisión para la 
Reforma Agraria y la Vivienda (CRAVI) entre 1956 e 1957. 
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promovido por Belaunde Terry (1946) afirmava, na cerimônia de conclusão do curso 

de arquitetura da turma 1958, que: 

 

Junto a la formación de profesionales preparados sobre todo para la 
arquitectura de concreto, aluminio y vidrio, cuyo medio de acción está 
limitado, no sólo a la capital sino a sus minorías pudientes, junto a esos 
profesionales, repetimos, debemos formar también, y seguramente en 
proporción mayor, a quienes pronto tendrán que trabajar con los materiales 
que en verdad se está construyendo el Perú profundo, es decir, con el 
humilde barro, la caña, los troncos apenas elaborados […] Debemos creo 
adecuar un poco más la enseñanza a la realidad nacional, quitándole lo que 
pueda tener de abstracta en cuanto no es aplicable a las necesidades 
urgentes del país. (CÓRDOVA, 1958b, p. 55) 

 

Belaunde Terry havia mostrado uma maneira diferente de encarar o tema das 

barriadas e estava em desacordo com os programas experimentais do governo para 

as “urbanizaciones populares”, como, por exemplo, da Ciudad de Dios354. Para ele, 

essas poderiam constituir-se em atitudes perigosas caso não fossem projetadas com 

os serviços básicos mínimos. Se isto não fosse previsto, significaria um retrocesso aos 

avanços conquistados e ele era enfático ao afirmar que a “historia es severa para 

juzgar a los que retroceden” (BELAUNDE TERRY, 1955a). As críticas de Belaunde 

Terry às barriadas eram categóricas, ele afirmava que a capital estava: 

 

[…] virtualmente rodeada de tales zonas malsanas en que la gente se instala 
precariamente, careciendo de agua, desagüe y luz, ocupando ilegalmente 
terrenos del Estado, de los Municipios o de los particulares, lo que constituye 
un obstáculo a la expansión urbana dentro de las normas que establecen las 
leyes y los reglamentos a la par que un abuso que hace tabla rasa del 
derecho de propiedad. Los barrios de Leticia, San Cosme, Santoyo, Piñonate, 
Azcona, etc., representan una verdadera plaga, una muestra elocuente de 
incultura y de miseria. (BELAUNDE TERRY, 1953b) 

 

 

 

 

                  
354 A Ciudad de Dios era um conjunto de moradias precárias localizada na periferia do vale do Rímac 

que surgiu em 1954, em terrenos de propriedade estatal. Sua organização lineal estendia-se por 
quase um quilometro. Segundo Matos Mar, sua aparição marcou o início de uma etapa na qual as 
barriadas marginales passaram a ser contempladas pelo Estado. Ver: MATOS MAR, 1966, p. 65 et 
seq. 
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FIGURA 140 – Barriada Leticia, em Lima 

 

Fonte: UNIÓN PANAMERICANA. SECRETARÍA GENERAL, ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS (1963). 
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Para enfrentar a “invasão da cidade”, ele cogitava ainda na ideia de implantar, 

nas cidades de Lima e Arequipa, carnets de residencia (carteiras de residência) que 

especificariam o endereço dos moradores, assim “quedarían desanimados los que 

vienen a la capital a la aventura y acaban por instalarse en alguna precaria guardianía 

de obra o en arrabales malsanos”, já que a ajuda do governo teria em conta esse 

dado (BELAUNDE TERRY, 1952c). Outra alternativa para controlar o crescimento das 

barriadas, segundo ele, seria não medir esforços nem despesas e investir nas 

províncias, dotando-as de melhores serviços, fortalecendo a indústria local etc. A 

longo prazo, para ele, isto seria benéfico para a capital, já que se evitariam custos de 

saneamento (BELAUNDE TERRY, 1952c). 

Essa visão elitista de Belaunde Terry sobre as barriadas, segundo John Turner, 

traduzia-se, na prática, em propostas controversas, como impedir que os moradores 

tivessem direito de se estabelecer na capital ou estimular o retorno aos seus lugares 

de origem, ou o estabelecimento destes em “bosques desabitados”355. De fato, a 

julgar o conteúdo dos informes anuais sobre sua gestão presidencial, entre 1964 e 

1968, ele deu maior importância e visibilidade aos projetos de unidades de vizinhança 

(que depois passaram a ser chamadas simplesmente de conjuntos habitacionais), 

traçando-se como metas acelerar as obras de término daquelas que estavam 

inconclusas e a construção de outras, através de contratos entre o Peru e o BID para 

um empréstimo de US$22.800.000.00 (BELAUNDE TERRY, 1964, p. 292)356 para 

financiar 70% do seu programa habitacional (BELAUNDE TERRY, 1965, p. 358)357. 

Ou seja, não se dava continuidade à ideia original de autofinanciamento das obras 

como aconteceu com a CNV358. Durante o início da sua primeira gestão presidencial, 

                  
355 Entrevista a John Turner realizada por Roberto Chavez, Julie Viloria e Melanie Zipperer, em 11 set. 

2000, na sede do Banco Mundial, Washington. Site oficial do Banco Mundial. Disponível em: 
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSU/0,,c
ontentMDK:20248511~menuPK:512857~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341387,00.html>
. Acesso em: 15 mayo 2009. 

356 Com relação aos empréstimos internacionais, Adolfo Córdova, cinco anos antes, havia colocado que 
essa possibilidade era “utópica” e não resolveria o problema do déficit da moradia. Ele acreditava 
que os juros produzidos nesse tipo de investimentos não eram atrativos e, para o caso do Peru 
naquele momento, significavam o “establecimiento de una obligación cuantiosa con el exterior que 
no era respaldada con una creación adicional de riqueza efectiva ni de medios de pago 
internacionales”. Ver: CÓRDOVA, 1958b, p. 53. 

357 O autofinanciamento das unidades de vizinhança da CNV se dava, como dissemos, através de 
recursos do próprio governo e através da compra de ações por parte de particulares. 

358 No entanto, era evidente, como já dissemos anteriormente, que a situação econômica havia 
mudado. Nesse sentido, como afirma Cruchaga, o problema da moradia no início da década de 1960 
precisava o “doble del esfuerzo y a la vez la acción vigilante y previsora. Si antes el Perú era un país 
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sua política voltada para as barriadas não apresentava mudanças representativas 

com relação às gestões dos dez anos anteriores359. As páginas de EAP mantinham 

um diálogo com essa atitude de Belaunde Terry e se afirmava que justamente entre 

1948 e 1962, a classe média havia sido a mais prejudicada e sofria “con mayor 

severidad” o problema da moradia. Em EAP se apoiava a posição do governo em 

realizar projetos de moradia em grande escala até porque estes davam a 

possibilidade de quebrar os processos de loteamento tradicionais que vinham sendo 

realizados na capital, quer dizer, a construção de edifícios em grandes lotes favorecia 

também a presença de grandes áreas verdes (PUNTOS DE VISTA, 1963, p. 20). 

Durante o primeiro governo de Belaunde Terry foram construídos dois grandes 

grupos habitacionais, a Unidad Vecinal Palomino e o Conjunto Habitacional San 

Felipe; ambos os projetos possuíam características interessantes, porém, nasciam do 

conceito básico das neighborhood-units, além de possuir infraestrutura própria para 

assegurar sua autodependência. A UV Palomino localiza-se perto do eixo Lima-

Callao, a mesma área definida por Belaunde Terry como a mais adequada para os 

projetos de moradia. A proposta rompia com a ortogonalidade presente nas outras 

unidades de vizinhança até então construídas e foi projetada de forma mais orgânica, 

assemelhando-se, formalmente, às unidades urbanas elaboradas na Graduate School 

of Design de Harvard. Seu projetista, o arquiteto Luis Miró Quesada360, idealizou o 

conjunto constituído por cinco unidades. Cada uma delas possuía um espaço principal 

a partir do qual se desenvolviam os edifícios de moradia de quatro andares formando 

áreas livres secundárias. O centro cívico e comercial era localizado ao lado da via 

principal (Avenida Venezuela). A ideia de um grande espaço central, como na UV3, 

desapareceu. O mesmo aconteceu com as circulações veiculares que não foram 

projetadas de forma perimetral ao conjunto. 

 

 

 

                                                      
sub-desarrollado, ahora puede decirse de él que en algunos aspectos ha sufrido un desarrollo 
deforme, torcido”. Ver: CRUCHAGA BELAUNDE, 1963. Além disso, Zapata afirma que foi 
justamente a incapacidade de gerar os próprios ingressos o que provocou o declínio da CNV, 
fazendo-a depender dos fundos do Tesouro Público. Ver: ZAPATA, 1995, p. 77. 

359 Esta se centrava na legalização, remodelação e saneamento de barriadas em todo o país. 
360 O mesmo que escreveu o livro “Espacio en el tiempo” (1945) e onde se declarava seguidor de Le 

Corbusier. 
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FIGURA 141 – Maquete da Unidad Vecinal Palomino, Arqt. Luis Miró Quesada, 1967-1968 

 

Fonte: BELAUNDE TERRY (1964). 

 
FIGURA 142 – Unidad Vecinal Palomino, inauguração do mercado do conjunto, Arqt. Luis Miró 
Quesada, 1967-1968 

 
Fonte: ELÍAS MENDOZA HABERSPERGER (2010). 
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O Conjunto Habitacional San Felipe, localizado no terreno do antigo Hipódromo 

de San Felipe, ao sul da capital, marcou um momento de inflexão na ideia de 

concepção de unidades de moradias desenvolvidas através de propostas 

homogêneas e de baixa altura. Segundo Belaunde Terry, este se baseava na ideia de 

“ciudad dentro de la ciudad” (ZAPATA, 1995, p. 129)361 e estava direcionado à classe 

média que, segundo ele, havia sido “presa del especulador” (PRESIDENTE 

BELAUNDE, 1966, p. 29). 

O conjunto foi configurado em duas etapas. A primeira, mais rígida, foi 

projetada pelo arquiteto Enrique Ciriani e baseia-se em um grupo de edifícios altos e 

baixos, organizados geometricamente em forma de cruz, com um espaço interno 

denominado agora que, no entanto, não possui uma relação direta com as 

“circulações gerais”362. A ideia com essas edificações de maior densidade era obter a 

maior área livre, a ser destinada a áreas verdes que serviriam como espaços 

intermediários entre a cidade e o conjunto. A circulação de pedestres foi separada da 

veicular e esta última localizava-se no subsolo. 
A outra etapa do Conjunto, de diversas autorias363, é mais dinâmica. O conjunto 

não se fecha em si mesmo, mas se integra à cidade através de áreas verdes e 

espaços abertos e/ou semifechados. As edificações seguem uma organização 

ortogonal e são caracterizados também pela sua maior densidade, com o que se 

conseguiu que todo o conjunto tivesse um total de 75% de área livre. Como aconteceu 

também com as outras unidades de vizinhança, apresenta infraestrutura básica que, 

por causa da sua envergadura, podia ser usufruída tanto pelos moradores residentes 

quanto pelos moradores das proximidades. Essa infraestrutura é formada por áreas 

comercial, cultural/educacional, administrativa, assistencial e religiosa que, no entanto, 

não se encontram centralizadas, mas espalhadas por todo o conjunto. 

 

 

                  
361 O conjunto estava projetado para um total de 1.900 moradias. Ver: BELAUNDE TERRY, 1959, p. 

231. 
362 A opinião é do arquiteto Adolfo Córdova. Ver: Blog “La Forma Moderna en Latinoamérica”. 

Disponível em: <http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com/2009/06/residencial-san-felipe-
ii.html>. Acesso em: 04 mar. 2010. 

363 Alguns dos arquitetos projetistas foram: Jacques Crousse, Jorge Páes, Víctor Smirnoff, Vásquez, 
Javier Velarde, entre outros. 
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FIGURA 143 – Maquete do Conjunto habitacional San Felipe, 1964-1968 

 
Fonte: PRESIDENTE BELAUNDE (1966). 

 
FIGURA 144 – Conjunto habitacional San Felipe (edifícios da 1º etapa), Enrique Ciriani, 1964-1966 

 
Fonte: PRESIDENTE BELAUNDE (1966). 



268 
A situação mundial na metade da década de 1960 apresentava um panorama 

que a tornava favorável a novas experiências com relação às barriadas. De fato, 

esses anos são caracterizados pelo apoio econômico de organizações internacionais 

para projetos experimentais em moradia em países periféricos. Na América Latina, a 

situação da moradia das camadas populares se agravou, chegando a limites infra-

humanos. No Peru, a situação não era diferente; e experiências representativas em 

matéria de moradia, além de estudos sobre o tema, haviam ganho o reconhecimento 

e interesse internacionais. Entre estas, referimo-nos aos estudos sobre as barriadas 

realizados por John Turner nas cidades de Lima e Arequipa, entre 1957 e 1966. 

Nesse sentido, é curioso observar que em EAP não foram encontradas 

referências às pesquisas realizadas por Turner, mesmo sabendo que Belaunde Terry 

interessava-se pelo tema da moradia. Isto reforça a ideia de que ele via as barriadas 

como problema que, no entanto, não mereceria “importância” ou “prioridade” para ele. 

É provável que as ideias de Turner não tenham sido de seu interesse364, a julgar pelas 

declarações do próprio Turner; profissionalmente, eles pensavam e agiam de forma 

diversa. Segundo Turner, Belaunde Terry era um “nice chap but a terrible 

president”365. 

As pesquisas de Turner apontavam uma “visão positiva” das barriadas 

peruanas; ele acreditava que a moradia não deveria ser enfrentada tão somente como 

um problema quantitativo (concordando com as conclusões dos estudos sobre a 

moradia peruana realizados pelo arquiteto Adolfo Córdova, por encomenda do CRAVI) 

mas sim como um problema qualitativo. As barriadas revelaram-se aí como o 

resultado de processos complexos que fugiam aos conceitos tradicionais das escolas 

urbanísticas (CALDERÓN COCKBURN, 1990, p. 40). Mais ainda, elas apresentariam 

algumas vantagens, como a “liberdade” dos moradores na hora de construir suas 

próprias moradias, segundo suas necessidades e possibilidades econômicas. E talvez 

o mais importante, segundo ele, é que elas fomentariam a “integração comunitária” 

                  
364 Lembremos que ele publicava aquilo que achava pertinente. Entrevista do autor ao arquiteto Miguel 

Cruchaga Belaunde em 27 out. 2009. 
365 Entrevista a John Turner realizada por Roberto Chavez, Julie Viloria e Melanie Zipperer, em 11 set. 

2000, na sede do Banco Mundial, Washington. Site oficial do Banco Mundial. Disponível em: 
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSU/0,,c
ontentMDK:20248511~menuPK:512857~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341387,00.html>
. Acesso em: 15 mayo 2009. 
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pelo fato de os moradores participarem “directamente por la vía de la 

autoconstrucción” (CALDERÓN COCKBURN, 1990, p. 41). 

Este último ponto torna-se relevante se pensarmos que nesse mesmo 

momento, Belaunde Terry estava realizando viagens ao interior do país (por causa da 

sua campanha política) e havia ficado impressionado com a “ação da população” na 

hora de construir obras que beneficiavam à própria comunidade. Ele afirmava que: 

 

Mucho de lo grande que tenemos se lo debemos a la acción popular. Por 
acción popular llegaron a Sacsahuamán los inmensos monolitos de su triple 
muralla. Por acción popular surgió una ciudad misteriosa y poética en la 
cumbre de la montaña y se elevaron catedrales sobre los cimientos paganos 
[…] Por acción popular los pueblos apartados de las serranías suplen con su 
esfuerzo los olvidos u las postergaciones de los gobiernos centralistas y 
frívolos. (BELAUNDE TERRY, 1994 [1959], p. 19) 

 

Também, ele havia concordado com a ideia de que era necessário “quebrar” 

com os velhos conceitos de “propriedade” de certa classe social, ainda mais, esse 

tema tinha que ser trazido à “realidade atual”, tornando-o acessível a todas as 

pessoas economicamente ativas, sem importar sua condição. Ele afirmou que 

“vivimos en un régimen capitalista y tenemos que buscar nuestras soluciones dentro 

de esa realidad” (UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, 1950-1954, p. 159). 

Ele acreditava que a “moradia económica” já era uma realidade366 e que por essa 

mesma razão, era possível pensar em uma “urbanización barata, popular”. A 

urbanização popular, segundo Belaunde Terry, devia guardar algumas características 

básicas. A primeira era que esta deveria agrupar o maior número de moradias e 

possuir todos os serviços necessários antes mesmo dos moradores começarem a 

construir suas moradias. Segundo ele, da mesma forma como “el pueblo no está en 

condiciones de hacerse trajes a la medida, no lo está tampoco para encarar su 

problema de la vivienda de forma individualista” (LA CASA BARATA ES 

REALIZABLE, 1954, p. 1), portanto, era necessário criar uma “ampla gama” de 

“modelos de moradias” de acordo às possibilidades econômicas dos moradores. 

                  
366 Com referência às experiências de um concurso de moradias econômicas organizadas pelo jornal La 

Prensa nessa época. 
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Como vemos, alguns pontos parecem ter-se tornado comuns a Turner e a 

Belaunde Terry, em especial, aqueles que se referiam, especificamente, à “ação do 

povo”, à busca pela moradia econômica e à necessidade de mudança do conceito de 

propriedade. Porém, as perspectivas eram diferentes. Enquanto o primeiro apoiava a 

ideia do housing by people, o segundo Housing for people367. No entanto, para 

Belaunde Terry, é possível que este tenha sido um momento crucial e significativo que 

encontrará seus desdobramentos, anos depois, quando da sua proposta para o 

concurso do Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI), iniciado quase ao final da 

sua primeira gestão presidencial. O PREVI foi um concurso internacional promovido 

pelo governo peruano sob os auspícios das Nações Unidas. Seu objetivo era a busca 

de um programa de moradias “dentro de una concepción comunal” (ZAPATA, 1995, p. 

131) e foi idealizado pelo próprio Belaunde Terry (MINISTERIO DE VIVIENDA DEL 

PERÚ/INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA VIVIENDA, 

1979a, p. 9) ainda em 1966, mas só convocado em 1968 e realizado em setembro de 

1969. O programa era complexo e não considerava somente a proposta arquitetônica 

e construção de um grupo de moradias de baixo custo (Proyecto Previ 1 – PP1); mas 

também a renovação e melhoramento das barriadas existentes visando a melhoria 

das condições sociais e de habitabilidade (Proyecto Previ 2 - PP2); o planejamento e 

programação de um sistema de “loteamento e serviços” (Proyecto Previ 3 - PP3); e 

finalmente, pesquisas sobre autoconstrução e autofabricação (Proyecto Previ 4 - 

PP4). O concurso estava especificamente referido ao PP1 e participaram 13 equipes 

de profissionais estrangeiros (Alemanha, Colômbia, Dinamarca, Espanha, EUA, 

Finlândia, França, Holanda, Índia, Inglaterra, Japão e Suíça) e 28 peruanos. O local 

escolhido para o desenvolvimento das propostas foi o Fundo El Naranjal, no distrito de 

San Martin de Porres, ao norte da capital. A participação de personalidades 

reconhecidas mundialmente (Aldo Van Eyck, James Stirling, Josic Candillis Woods, 

Christopher Alexander, Herbert Ohl, Kiyonori Kikutake, Carlos Jara e Atelier 5) foi 

decisiva para a “inmensa repercusión a la operación y la organización internacional 

patrocinante” (BALLENT, 2004, p. 92). 

 

 

                  
367 Essa era a ideia básica de Turner. Ver: BALLENT, 2004, p. 90. 
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FIGURA 145 – P1-P24 (proposta nacional), estudo de fachadas, Arqs. Cooper, García Bryce, Graña e 
Nicolini 

 
Fonte: SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVI’88 (1988). 

 

FIGURA 146 – PP1 - P24 (proposta nacional), vista interior do conjunto, Arqs. Cooper, García Bryce e 
Graña, Nicolini 

 
Fonte: SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVI’88 (1988). 
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As bases do concurso consideravam alguns pontos interessantes e tinham 

como referências alguns resultados das pesquisas de Turner. Tendo como eixo 

central a ideia de “comunidade”, com seus aspectos sociais, culturais e econômicos, 

devia ser proposto um conjunto de 2.000 moradias unifamiliares de baixo custo. O lote 

devia ter obrigatoriamente as dimensões de 80 x 150m e deveria possuir uma área 

construída entre 80 e 120m2. Podiam ser desenvolvidas em um ou dois pavimentos, 

mas deviam prever a construção de um terceiro pavimento. 40% das moradias deviam 

ser pensadas para famílias com quatro filhos e 60% para famílias com seis filhos, 

porém, deviam prever a capacidade máxima para um total de dez pessoas. Quer 

dizer, havia uma preocupação por um novo conceito de moradia; esta não deveria ser 

estática, mas sim deveria crescer de forma orgânica e evolutiva de acordo com as 

necessidades dos moradores (PREVI, 1977, p. 10). Ou seja, a partir da consideração 

de que nesse conjunto se alojariam famílias com diferentes rentas econômicas, os 

custos das moradias deveriam também ser distintos368. O tamanho da moradia 

dependeria, então, da eventual mudança da situação econômica ou das necessidades 

causadas pelo crescimento familiar. Para isso, era necessário que as moradias 

fossem desenvolvidas a partir de um sistema modular e que apresentassem soluções 

tecnológicas e procedimentos construtivos adequados baseados no conceito de 

“flexibilidad” e “crecimiento progresivo” horizontal e/ou vertical (MINISTERIO DE 

VIVIENDA DEL PERÚ/INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA 

VIVIENDA, 1979a, p. 15.). 

Foram premiados três projetos nacionais e outros três internacionais369; porém 

foram selecionados mais dez de cada categoria para serem aplicados. A execução do 

PREVI foi dividida em duas etapas. A primeira contemplou a construção de 500 

moradias. Logo depois de uma avaliação desses projetos, seria iniciada a segunda 

etapa que consistiu na construção das 1.500 moradias restantes, completando, assim, 

o conjunto total370. 

                  
368 Em princípio, as famílias teriam a capacidade de direcionar uma porcentagem desses ingressos para 

adquirir e financiar das moradias. 
369 Dentre os participantes nacionais, a equipe da arquiteta Elsa Mazarri ocupou o primeiro lugar, 

seguido da equipe do Arqt. Fernando Chaparro e, finalmente, a equipe do Arqt. Jacques Crousse. A 
colocação dos participantes estrangeiros foi a seguinte: Atelier 5, Herbert Ohl e Kiyonori Kikutake. 

370 A finalidade desse procedimento era “experimentar” e comparar as diversas propostas. Ver: 
MINISTERIO DE VIVIENDA DEL PERÚ / INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN 
DE LA VIVIENDA, 1979a, p. 19. 
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FIGURA 147 – PP1- PI1 (proposta internacional), fachadas externas, Arqt. James Stirling 

 
Fonte: SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVI’88 (1988). 

 

FIGURA 148 – PP1- PI11 (proposta internacional), Arqt. Aldo Van Eyck 

 
Fonte: SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVI’88 (1988). 
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A experiência do PREVI371, para Ballent, representou um enfoque diferente 

para a questão da moradia econômica; esta se confundia numa malha urbana 

“basada en células individuales” que estavam, segundo ela, inspiradas nas barriadas 

(BALLENT, 2004, p. 92). De fato, o PREVI, apesar das opiniões controversas sobre 

seus resultados, pode ser considerado como um dos poucos exemplos em que o 

problema da moradia no Terceiro Mundo tentou assumir uma visão diferente, baseado 

na aproximação e entendimento das reais necessidades da população menos 

favorecida onde a “fuerte presencia objetual” das propostas ocupavam um segundo 

plano (BALLENT, 2004, p. 92). 

O PREVI significou, naquele momento (e ainda hoje), um marco no debate da 

moradia popular no Peru. A complexidade desse projeto, do qual Belaunde Terry teve 

papel decisivo, coincidiu, paradoxalmente, com episódios políticos complexos que não 

permitiram que ele acompanhasse o desenrolar dos momentos mais importantes. O 

tema ao qual Belaunde Terry resistia, acabou tornando-se o seu “passaporte 

internacional”372... 

 

FIGURA 149 – PP2 (proposta nacional) - Renovação urbana. Moradias Unifamiliares B1-C-C, Arqt. 
Teresa Barba 

 

Fonte: MINISTERIO DE VIVIENDA DEL PERÚ (1979c). 

                  
371 Todo o projeto (concurso, construção dos projetos ganhadores, avaliação e publicação de 

resultados) durou, aproximadamente 10 anos. 
372 Belaunde Terry foi exilado do país após o golpe militar. Após instalado nos EUA, ele lembra que em 

“pleno exilio, llegaba alguien a alguna universidad, me halagaba mucho que profesores y estudiantes 
de arquitectura me comentaran el Plan Previ”. Ver: ZAPATA, 1995, p. 131. 
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FIGURA 150 – PP1- PI13 (proposta internacional), Arqt. Christopher Alexander 

 
Fonte: SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVI’88 (1988). 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fato de Fernando Belaunde Terry ter ampliado sua área de atuação 

profissional (ele foi arquiteto e urbanista, editor, crítico, catedrático e político), faz dele, 

consequentemente, uma figura complexa. Além da sua ampla visão sobre a profissão, 

a influência da sua família, politicamente representativa no país, e o fato de ter vivido 

e se formado na França e nos EUA, foram fatores que o colocaram em uma posição 

privilegiada com relação a outros profissionais peruanos. Como afirma Zapata (1995, 

p. 101)373, Belaunde Terry soube aproveitar o seu sobrenome e a sua imagem como 

profissional em benefício próprio. 

A importância da sua contribuição para a disseminação do ideário moderno, na 

arquitetura e no urbanismo, no meio profissional peruano pode ser entendida a partir 

de três pontos centrais: o debate sobre arquitetura, a questão do urbanismo e da 

moradia, e as ideias sobre planejamento urbano. Em alguns casos estes pontos vão 

estar visivelmente articulados, em outros, afastam-se resultando em contradições. 

 

O debate sobre arquitetura 

A revista El Arquitecto Peruano (EAP) foi o principal veículo de divulgação do 

ideário moderno no país. A incorporação de temas cada vez mais complexos e 

especializados possibilitou o debate sobre diversos temas que se tornaram 

importantes em determinados momentos, como por exemplo, o reconhecimento da 

profissão, a formação profissional e as novas tendências em arquitetura. Vale a pena 

destacar que EAP foi uma das poucas revistas da época que se manteve em 

circulação por quarenta anos (1937-1977), enfrentando, inclusive, as consequências 

da Segunda Guerra Mundial que afetou sensivelmente a periodicidade de várias 

revistas especializadas no mundo inteiro. Nesse sentido, podemos afirmar que se 

trata de uma das revistas especializadas mais importantes na América Latina. 

Ainda que Belaunde Terry mostrasse evidente interesse pelo “tradicional”, ele 

vai apostar na busca pela relação entre “modernidade e tradição” na arquitetura, ao 

                  
373 Ainda, segundo Zapata, as classes emergentes não tinham interesse em “derrumbar todas las élites, 

sino que buscaban renovar la clase dirigente peruana incorporando nuevos grupos y nuevas ideas”. 
(ZAPATA, 1995, p. 101). 
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invés de uma “ruptura” radical como defendido pela Agrupación Espacio (AE). A crítica 

a essa atitude “intermediária” foi questionada pela AE, ao afirmar que “los esfuerzos 

de algunos pocos arquitectos por dignificar la arquitectura en el Perú, han quedado 

anulados antes de verificarse [...] la adulteración arquitectónica”, ou mesmo que 

“emplear nuevos materiales y disponerlos de acuerdo a un <nuevo estilo> no es 

realizar arquitectura actual” (FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y 

ARTES, 1995, p. 22). As críticas eram ainda mais agudas, afirmando que se opunham 

à arquitetura de “novedad supuesta”, declarando que “en el Perú [em 1947] en 

relación al panorama universal contemporáneo, no existe arquitectura” (FACULTAD 

DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES, 1995, p. 22). Esse debate acalorado 

acirrou-se em 1949, durante a polêmica produzida em torno do plano de remodelação 

da área central da capital, elaborado segundo as ideias corbusianas e no qual se 

proibia a utilização do chamado “estilo colonial” (ONPU, 1990 apud LUDEÑA 

URQUIZO, 2002)374. 

No entanto, de que forma essas críticas foram assimiladas ou não por 

Belaunde Terry? Até que ponto ele estava de acordo com o ideário dessa vanguarda? 

É, no mínimo, significativo que esse momento coincidisse com a quarta fase da sua 

produção arquitetônica e urbanística (1945-1955), que é, justamente, sua fase mais 

moderna375. E, ainda, que sua posição junto às teorias modernas divulgadas em EAP 

se tornasse bem mais crítica e propositiva do que simples aprovações e, sobretudo, 

que adotasse uma posição “pluralista” frente a “encontradas tendencias” (CHIRINOS 

SOTO, 1987, p. 66). Estes últimos fatores foram, talvez, a maior diferença entre 

Belaunde Terry e a AE. Enquanto ele refletia sobre a pertinência do ideário dos CIAMs 

na realidade peruana, a AE o absorvia sem questioná-lo apesar de que, justamente 

naquele momento, ele estava sendo revisto pelos próprios membros dos congressos, 

e até mesmo, por exemplo, pelo próprio José Luis Sert, à época, presidente dos 

CIAMs. 

                  
374 Ver capítulo 7. Também, podemos mencionar que o segundo concurso “Vivienda Popular 1947” 

organizado pelo próprio Belaunde Terry deu como ganhador a Raúl Morey. O projeto a ser 
desenvolvido era um complexo de lazer, Morey o desenvolveu a partir dos princípios corbusianos. 
Ainda, lembremos que José Luis Sert havia cogitado a possibilidade de o encontro do CIAM de 1951 
acontecer em Lima. (LIERNUR, 2004, p. 21). Nesse contexto podemos também citar o projeto para a 
Unidad Vecinal Matute (1952) do arquiteto Santiago Agurto Calvo. 

375 A classificação da obra de Belaunde Terry em quatro fases foi proposta no capítulo 4. Ainda, 
podemos mencionar de que vários desses projetos foram realizados em parceria com outros 
arquitetos da “nova geração” que estavam mais afinados com o pensamento da AE. 
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FIGURA 151 – Maquete do Departamento de Arquitectura, arquiteto Mario Bianco, 1951 

 
Fonte: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO (1951). 

 

A posição central assumida por Belaunde Terry e seu afastamento de 

vanguardas como o FAM e a própria AE, permitiram-lhe que fosse eleito Diretor do 

Departamento de Arquitectura (1951-1955) e depois Decano da Facultad de 

Arquitectura (1955-1960). Porém, ficava claro, frente aos fatos acontecidos, que ele 

teria de encontrar uma forma de evitar novos embates profissionais. Logo, o clima 

conflitante evidenciou-se no âmbito acadêmico, Belaunde Terry lembrava que “era 

más fácil conducir un Consejo de Ministros que una Junta de Profesores” (CHIRINOS 

SOTO, 1987, p. 66-67). A indicação do arquiteto italiano Mario Bianco376 para 

desenvolver o projeto do prédio do Departamento de Arquitectura, que concebeu sua 

proposta seguindo os lineamentos corbusianos, foi uma saída encontrada por 

Belaunde Terry no intuito de minimizar as asperezas ainda que ele considerasse 

Bianco como uma “figura controversial” e “radical” (ZAPATA, 1995, p. 132). 

No entanto, essa atitude pode ser explicada se pensarmos que, naquele 

momento, ele estava bem mais interessado em outros temas, como o planejamento 

urbano. De fato, este vai ocupar vários artigos em EAP a partir da década de 1950. 

                  
376 O arquiteto italiano Mario Bianco, formou-se no Istituto Politecnico di Torino. Foi incorporado ao 

corpo docente do Departamento de Arquitectura em 1946. Segundo o próprio Belaunde Terry, ele 
trazia ao país o “modernismo corbusiano”. (CHIRINOS SOTO, 1987, p. 67). 



279 
Porém, isto não implicou que a revista perdesse seu papel como foro de discussão 

para a arquitetura, pelo menos até 1963, após Belaunde Terry assumir a presidência 

do país. 

 

A questão do urbanismo e da moradia 

A importância da criação do IUP como primeiro pilar para a institucionalização 

do urbanismo no país é inquestionável. Esse centro de estudos serviu para a 

divulgação e prática de diversas teorias urbanísticas que possibilitaram a 

concretização da UV3, um dos paradigmas de moradia em grande escala na América 

Latina. O IUP foi um laboratório onde foram pioneiramente debatidos, temas como o 

urbanismo e a moradia para a classe média. 

Nesse sentido, é interessante notar como esses temas vão apresentar 

“avanços” e “retrocessos” para Belaunde Terry. Isto, especificamente, foi mais 

evidente quando se tratava do ideário dos CIAMs. Exemplo disso foi sua Carta del 

Hogar (1949), elaborada por ele como uma crítica à Carta de Atenas. A importância 

dessa proposta evidenciou, naquele momento, sua preocupação pelo “lugar” e pelo 

“regional” em detrimento do universal. Ou seja, a Carta del Hogar pode ser entendida 

como uma tentativa antecipadora, por parte de Belaunde Terry, em demonstrar que as 

ideias contidas na Carta de Atenas não poderiam ser aplicadas à realidade peruana 

(ou, como ele mesmo afirmava, não se adequavam à realidade latino-americana), elas 

tinham que ser adaptadas e/ou repensadas. 

No entanto, na prática, isto foi diferente. Exemplo disso foram suas propostas 

de planos urbanos para cidades peruanas, elaborados em meados da década de 

1950377, nos quais Belaunde Terry aplicou as quatro funções da cidade sem levar em 

consideração as características próprias do local. Nesses planos suas reflexões sobre 

a Carta del Hogar simplesmente não aparecem. 

O tema das barriadas foi incorporado em seu discurso e foi expresado através 

da proposta da sua Ley de Barriadas378, elaborada em 1959. Para ele, esta lei se 

constituía como uma medida transitória que, a longo prazo, teria como finalidade 

extinguir essa forma de ocupação. Este foi sempre um tema delicado, do qual, como 

                  
377 Referimo-nos aos planos urbanos para Ayacucho, Huaraz e Cajamarca. 
378 Esta consistia no saneamento e construção das barriadas insalubres. 
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vimos379, Belaunde Terry sempre tentou evitar. Inclusive, na prática, sua proposta 

para a reforma agrária, também em 1956, tinha como objetivo evitar a onda de 

migrações à capital e “enviar” as barriadas a zonas selváticas380. Essa atitude, 

posteriormente, causou-lhe a perda de apoio político. Lembremos, por exemplo, o 

rompimento com o MSP, que se afastava do pensamento de Belaunde Terry, 

acreditando que a solução para o problema da falta da moradia estava, justamente, 

nas mesmas barriadas381. 

 

Já na década de 1960, ele introduziu o conceito do “self help” como solução ao 

problema da moradia popular. De fato, essa ideia foi concretizada no projeto PREVI, o 

qual deve sua origem aos estudos pioneiros de John Turner nas barriadas limeñas. 

 

Ideias sobre planejamento urbano 

É evidente como a visão de planejador de Belaunde Terry foi se agudizando 

após seu envolvimento político como Deputado por Lima, momento em que passou da 

escala da cidade à escala do país (esta última foi possibilitada também pelas 

continuas viagens ao interior do país durante sua campanha política a partir de 1956). 

Este momento coincidiu com sua participação em diversos fóruns internacionais de 

discussão sobre temas como urbanismo, planejamento urbano e a situação da 

moradia social organizados pela ONU, OEA e CEPAL. É também um período 

composto por uma série de viagens pelo continente americano que tinham como 

finalidade o contato com outros centros de ensino, onde estudou aspectos 

“pedagógicos, culturales y administrativos” (ACTAS DE LA SESIÓN DE JUNTA DE 

CATEDRÁTICOS, 1955-1960, p. 10). Duas dessas viagens podem ser destacadas na 

medida em que causaram um grande impacto no seu pensamento: a participação no 

Congreso Cooperativas de Vivienda, ocorrido na cidade de Copenhague, em 1954, e 

                  
379 Ver capítulo 10. 
380 Entrevista a John Turner realizada por Roberto Chavez, Julie Viloria e Melanie Zipperer, em 11 set. 

2000, na sede do Banco Mundial, Washington. Site oficial do Banco Mundial. Disponível em: 
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSU/0,,c
ontentMDK:20248511~menuPK:512857~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341387,00.html>
. Acesso em: 15 mayo 2009. 

381 Além disso, o MSP passou a acreditar de que Belaunde Terry não era “consecuente con la promesa 
de la reforma agraria y con una política nacionalista” dos recursos naturais. (ZAPATA, 1995, p. 112-
113). 
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a viagem aos EUA, a convite de seu antigo professor da Universidade de Miami, o 

arquiteto Robert Fitch Smith, em 1956382. 

 

FIGURA 152 – Roteiro da viagem de Belaunde Terry em 1954 

 
Fonte: BELAUNDE TERRY (1954f). 

 

A viagem que realizou à capital dinamarquesa foi, na verdade, parte de um 

roteiro programado por Belaunde Terry, que passou por vários países (entre eles, 

Brasil, Dinamarca, Itália, Inglaterra e EUA) e que teve como objetivo sua busca por 

“arquitectura social” (BELAUNDE TERRY, 1954f). O contato com a Europa implicou 

na sua aproximação com o pensamento socialista dos países que visitou, além de seu 

envolvimento com o discurso dos organismos internacionais e suas políticas 

desenvolvimentistas para o progresso dos países do então chamado “terceiro-mundo”.  

A viagem aos EUA lhe permitiu colaborar como consultor do projeto urbanístico 

INTERAMA, concebido como uma feira internacional permanente das Américas, 

localizada na cidade da Flórida, que misturava “actividades culturales e intercambio 

comercial, buscando satisfacer el mutuo interés de latinos y sajones” (BELAUNDE 

                  
382 Ambas as viagens foram longas e duraram praticamente dois meses cada uma. Belaunde Terry 

solicitou afastamento por sessenta dias à Junta de Profesores da Escuela de Ingenieros. (ACTAS DE 
LA ESCUELA NACIONAL DE INGENIEROS, 1950-1955, p. 309). Já a viagem para os EUA foi 
realizada entre o início de janeiro o final do mês de fevereiro. (ACTAS DE LA SESIÓN DE JUNTA DE 
CATEDRÁTICOS, 1955-1960, p. 9). 
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TERRY, oct./nov./dic. 1955)383. Porém, o aspecto mais importante dessa segunda 

viagem foi a oportunidade que ele teve de visitar projetos urbanos de interesse social 

em várias cidades dos EUA e, também, de realizar, nas universidades de Miami, 

Harvard, Yale, Pensilvânia, Califórnia, Texas e Tulane, uma série de conferências 

sobre “planeamiento peruano” (APUNTES A MANO LIBRE, 1956). Isto lhe serviu, sem 

dúvida, para projetar sua imagem a nível continental e internacional384. 

 

FIGURA 153 – Roteiro da viagem de Belaunde Terry em 1956 

 
Fonte: APUNTES A MANO LIBRE (1956). 

                  
383 A INTERAMA foi idealizada pela Inter American Center Authority e foi coordenada pelo arquiteto 

Robert F. Smith. O projeto contou com a colaboração de destacadas personalidades como Paul 
Rudolph, Eero Saarinen, Luis Skidmore, Hugh Ferriss e Pietro Belluschi. O projeto passou por várias 
alterações nos anos seguintes e acabou por não ser concretizado. 

384 Lembremos que ele foi eleito, logo depois, vice-presidente da Sociedad Interamericana de 
Planificación (SIAP). Além disso, especialmente, a partir da década de 1950 o “bloco latino-americano” 
teve um rol de destaque nas organizações internacionais em questões vinculadas à construção e ao 
planejamento (LIERNUR, 2004, p. 21). Como exemplo podemos mencionar o colombiano Eduardo 
Zuleta Ángel, encarregado da construção da sede das Nações Unidas; o mexicano Torres Bodet, 
Secretário-geral da UNESCO; o arquiteto colombiano César Garcés, encarregado pela OEA do 
mencionado Congreso Cooperativas de Vivienda, entre outros. 
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Esse foi um momento decisivo e de inflexão para Belaunde Terry. Por um lado, 

ele se apropriou do discurso internacional, propondo que fossem substituídos termos 

que careciam de um viés “progresista y socialmente solidario” (BELAUNDE TERRY, 

1954e). Um exemplo disso é a substituição do termo, “desalojo” por “realojo”. Por 

outro lado, durante essas décadas, ele inicia a publicação de uma série de artigos em 

EAP que tinham como pano de fundo a busca pelas raízes da arquitetura peruana e, 

mais especificamente, do planejamento urbano pre-hispânico. Nesse sentido, seu 

pensamento sobre a moradia social também mudou. Anos atrás, quando da proposta 

para a UV3, ele afirmava que era pertinente que a moradia social fosse pensada em 

altura; depois, baseando-se nas experiências dinamarquesas, explicava que era 

possível pensar o agrupamento de casas individuais em unidades de vizinhança385. 

Exemplo disso foi sua proposta para o conjunto Los Patios386. Essa atitude, de certa 

forma, retomava as ideias defendidas por José Luis Sert e Paul Lester Wiener na 

proposta para o “tapete urbano” de Chimbote. 

No âmbito político nacional, temas e frases como o “tradicional”, o “autóctono”, 

“el pueblo lo hizo”, o “Perú olvidado”, o “cooperativismo popular”, a “ética del 

abastecimiento” e o “realojamiento como solución cristiana” mantinham, durante essas 

décadas, um diálogo com os estudos que vinham sendo elaborados sobre o 

fenômeno das barriadas e o problema da moradia limeña (como por exemplo, as 

pesquisas de Matos Mar e de Adolfo Córdova), o que, certamente, atraiu o interesse 

do setor da população diretamente envolvida, além da atenção de outros setores 

médios para seu partido Acción Popular (AP). De fato, AP apresentava-se como uma 

“opção” que aspirava a mudança da estrutura social, afastando-se do “capitalismo y 

marxismo extremos” (BELAUNDE TERRY, 1994, p. 23), e que “combinaba las 

ventajas del capitalismo y del socialismo” (ZAPATA, 1995, p. 100). O fato de procurar 

fincar sua doutrina nas próprias “raízes do Peru” constituía-se, naquele momento, 

numa opção política que pretendia ser inovadora e em sintonia com os processos e 

acontecimentos internacionais. Mais uma vez, essa posição central garantiu-lhe o 

apoio do Movimiento Social Progresista (MSP) na sua candidatura à presidência do 

país, em 1956. Posteriormente, algo similar aconteceria com a aproximação e a 

                  
385 Isto é relevante já que o debate entorno da construção da UV3 se havia originado justamente na 

escolha de edificações em altura e não em casas individuais, ideia defendida pelo próprio Belaunde 
Terry. Ver capítulo 9. 

386 Ver capítulo 4. 
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aliança com o Partido Demócrata Cristiano (PDC), em 1963, possibilitando-lhe ganhar 

as eleições para a presidência do país387. Isto demonstra, como afirma Zapata (1995, 

p. 102), que Belaunde Terry era hábil na arte de situar seu partido no cenário e nos 

debates peruanos daquele momento e, mais ainda, que tinha aguçado seu “olfato de 

político”. 

Até que ponto sua tentativa de uma leitura histórica e regional de antigas 

tradições peruanas e a apropriação das teorias urbanas forâneas encontravam limites 

(ou não) e eram pertinentes com a realidade peruana em pleno meados do século 

XX? Essas ideias e propostas organizadas em seu livro La conquista del Perú por los 

peruanos (1959) estavam focalizadas em quatro tópicos: a economia, a reforma 

agrária, a proposta de uma malha viária nacional e a moradia popular, ou seja, temas 

centrais e comuns a vários países latino-americanos, abordados e recomendados 

pelos organismos internacionais que vinham atuando na região com a finalidade de 

superar o chamado subdesenvolvimento. Assim, o conteúdo de seu livro faz parte da 

construção de um discurso nacionalista que consistia em uma série de propostas de 

ordem pragmática388. 

Sua concepção de uma “teoría urbana peruana” estava fundamentada na 

premissa de que o planejamento urbano no antigo Peru havia sido baseado no 

“planeamiento regional” e que, por causa da sua envergadura nacional, era um tema 

voltado mais para o urbanista do que para o arquiteto (BELAUNDE TERRY, 1954d). 

Apesar de que, para Belaunde Terry, o Peru milenar era um tema que sempre lhe 

havia “fascinado mucho” (BARNECHEA, 1981, p. 30)389, a partir da década de 1950, 

tal ideário se incorporou no seu discurso político, coincidindo com o mesmo momento 

em que, na capital peruana, agudizavam-se os problemas sociais e se iniciavam 

mudanças de ordem política. 

                  
387 Sem embargo, ambos os casos, acabariam em rupturas por discordâncias ideológicas. 
388 Cotler (1994, p. 150-151) afirma que o partido político de Belaunde Terry, Acción Popular, 

aproximava-se aos partidos chamados cath all party e que por essa razão não conseguiu afiançar as 
bases de uma própria ideologia. 

389 Isto, como vimos anteriormente, era evidente desde o primeiro número de sua revista EAP. Ver 
capítulo 3. 
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Nesse sentido, a procura pela sua fonte de inspiração no próprio contexto 

nacional, uma vez que em Lima residia 50% da população do país390, era estratégico 

para destacá-lo no quadro político. Entretanto, essa inspiração tinha que ser adaptada 

em “clave moderna”. É evidente que existia uma escolha por propostas ou teorias 

urbanas modernas que se ajustassem à lógica de seu discurso. Exemplos disto foram 

a utilização das teorias das cidades-jardins (1898), de Ebenezer Howard; das cidades 

em evolução (1915), de Patrick Geddes; e do escalão de ordem de grupos sociais 

(1945), de Gastón Bardet, enquanto criticava as propostas de Le Corbusier por não 

promoverem o sentido de comunidade dos habitantes, e ignorava outras teorias 

também importantes, apesar de terem algumas semelhanças. A proposta da 

Broadracre City, de Frank Lloyd Wright391, por exemplo, fora deixada ao 

esquecimento. A apropriação dessas teorias deu-se de duas formas: a primeira tinha 

como objetivo justificar propostas já realizadas no meio peruano, como ocorrido com a 

UV3 e as Agrupaciones392. O nexo criado por ele entre o sistema de organização 

social Inca e a teoria de Bardet393 é muito interessante não só porque evidencia 

paralelos concretos, mas porque, até certo ponto, para ele, este demonstrava que era 

o “camino cierto” para o problema da moradia, a partir dos estudos do urbanista 

francês. Além disso, ele afirmava que era possível formular uma estruturação urbana 

e rural onde a unidade de vizinhança fosse o “primer conjunto con autonomía básica” 

(BELAUNDE TERRY, 1954d). Assim sendo, como o próprio Bardet afirmava, era 

necessário “admitir grandes tolerâncias” e uma “real flexibilidade” (BARDET, 1990, p. 

76). Vale a pena mencionar que, na época de proposta de construção da UV3, esse 

discurso não estava presente. 

Por fim, a outra forma de apropriação dessa ideia foi bem mais ousada. 

Tratava-se de “peruanizar” essas teorias, o que lhe permitia afirmar que “la ciudad-

jardín de Howard podría haberse inspirado en el antiguo Peru, en el régimen de 

propiedad comunal de la tierra y que sustenta” (BELAUNDE TERRY, 1994, p. 50), que 

Patrick Geddes possuía “espíritu andino” (BELAUNDE TERRY, 1960b, p. 18); que 

existia um “parentesco evidente con la estructuración social del antiguo Perú [...] y la 

                  
390 Essa porcentagem foi calculada por Matos Mar para o ano de 1959 considerando todas as cidades e 

povoados peruanos com mais de 2.000 hab. (MATOS MAR, 1967, p. 193). 
391 Belaunde Terry criticava a proposta da cidade de 3 milhões de habitantes (1922) e a Unidade de 

habitação em Marselha (1946) por promoverem o individualismo. (BELAUNDE TERRY, 1954d). 
392 Como “Alberto Alexander” e “Angamos”. Ver capítulo 9. 
393 Ver capítulo 8. 
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teoría del escalonamiento comunal de Bardet” (BELAUNDE TERRY, 1961b, p. 32); 

que o “régimen de propiedad en voga de las más progresistas naciones del viejo 

continente” (o cooperativismo havia sido a base da antiga sociedade peruana; e ainda 

que os antigos peruanos não haviam sido “comunistas sino cooperativistas”). 

Inclusive, alguns anos antes ele havia procurado semelhanças entre a “Minka”394 e o 

“self help” como forma de estabelecer um nexo entre passado e presente. 

(BELAUNDE TERRY, 1954d). Essa busca pautou sua política até então, no entanto, 

no seu segundo mandato, entre 1980 e 1985, novos desafios se apresentarão. Isto 

último se constitui em uma possibilidade de desdobramento desta tese. 

 

 

 

                  
394 A “Minka” ou “Minga” eram trabalhos coletivos baseados em vínculos de solidariedade e tinham 

como finalidade a construção de infraestrutura em diversa escala resolvendo problemas 
socioeconômicos. Ver: ESPINOZA SORIANO, 1987, p. 205. 
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ANEXO A – Cronologia política do Peru 

 

1919-30 Governo do presidente Augusto B. Leguía (“Oncenio de Leguía”). 
1924 Víctor Raúl Haya de la Torre funda, no México, a Alianza Popular 

Revolucionaria Americana (APRA). 
1928 José Carlos Mariátegui funda o Partido Socialista del Perú. 
1930-33 Governo do militar Luis Sánchez Cerro. 
1933-39 Após Sánchez Cerro ser assassinado, Oscar R. Benavides assume a 

presidência do país. 
1939-45 Governo de Manuel Prado Ugarteche. 
1941 Guerra entre o Peru e o Equador (entre julho de 1941 e janeiro de 1942). 
1942 Início das negociações para a formação do partido político Frente 

Democrático Nacional (FDN). 
 O Governo peruano rompe relações diplomáticas com os países do eixo. 

Expulsão de imigrantes japoneses e alemães. 
1945-48 Governo de José Bustamante y Ribero, candidato do FDN. 
1948-56 O militar Manuel A. Odría realiza o Golpe de Estado, mantendo-se no 

poder até 1956 (“Ochenio” de Odría). 
1956 Fernando Belaunde Terry funda seu partido político Acción Popular. 
 Fundado o Movimiento Social Progresista (MSP), constituído, na sua 

maioria, por profissionais reconhecidos nas suas áreas de atuação. 
 Fundado o Partido Demócrata Cristiano (PDC), inspirado na doutrina social 

da igreja e dos partidos similares na Europa e na América. O PDC 
apresentava-se como uma alternativa de centro. 

 Fundado o Frente Nacional de Juventudes Democráticas (FNJD), formado 
por um grupo de jovens profissionais de diversas áreas e por estudantes 
que estavam em desacordo com o governo de Odría. 

 O Decreto Ley Nº7, de setembro de 1956, institui o direito das mulheres de 
participarem do processo eleitoral. 

1956-62 Governo de Manuel Prado Ugarteche. 
1958 O Governo organiza a Comisión de Reforma Agraria y de Vivienda 

(CRAVI). 
1962 Convocadas eleições presidenciais. Fernando Belaunde Terry lança sua 

candidatura. Instalada a Junta Militar de Gobierno, que convoca o segundo 
turno das eleições pelo fato de nenhum dos candidatos atingirem a 
percentagem mínima de votos. 

1963 Fernando Belaunde Terry é eleito presidente do país. 
1968 Golpe Militar de Juan Velasco Alvarado. 
1968-75 Governo de Velasco Alvarado. 
1974 A Ditadura Militar confisca os meios de comunicação do país. 
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ANEXO B – Cronologia pessoal de Fernando Belaunde Terry 

 

1912 Nasce em Lima, em 07 de outubro. 
1924 Seu pai, Rafael Belaunde Diez Canseco, é exilado e viaja com sua família 

para o Panamá para depois, instalar-se na França (Paris). 
1924-30 Estuda na escola Sainte-Marie do Monceau e inicia o curso preparatório 

em engenharia na École Nationale Supérieure d’életricité et de Mécanique. 
1930 A família Belaunde Terry instala-se nos EUA, em Miami. 
1930-33 Inicia o curso de Arquitetura na Universidade de Miami. 
1932 Trabalha como estagiário com seu professor, o arquiteto Robert F. Smith. 
1934-35 Inicia os estudos em Arquitetura na Universidade do Texas, onde conclui o 

curso. 
1935-36 No México, exerce a profissão por um curto período trabalhando na firma 

Whiting y Torres. Elabora o projeto para o cabaré Teocali. 
1936 Retorna ao Peru e trabalha na Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. 

Elabora a proposta para o Hospital Maternidade em parceira com o 
arquiteto Rafael Marquina y Bueno. 

1937 Funda a revista El Arquitecto Peruano (EAP), cujo primeiro número é 
publicado em agosto. 

 Participa da organização da Sociedad de Arquitectos del Perú, sendo o seu 
primeiro Secretário. 

1938 Primeiro projeto construído na capital peruana (Residência Mujica 
Pumarino Silva) e início de seus projetos para residências em Lima. 

1939 Envolve-se na política apoiando a candidatura presidencial de José 
Quesada. 

1940 Propostas para moradias “estandardizadas” – Plan Morris. 
1943 É nomeado professor de Urbanismo da Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 
 Em novembro publica, em EAP, a versão traduzida para o espanhol da 

Carta de Atenas, elaborada por José Luis Sert. 
 Em dezembro publica, em EAP, o artigo “Algunos aspectos generales del 

problema urbano en Lima”, no qual propõe uma aplicação da Carta de 
Atenas para a capital. 

1944 Juntamente com Luis Ortiz de Zevallos, Carlos Morales Machiavello e Luis 
Dórich Torres cria o Instituto de Urbanismo del Perú (IUP). 

 Em junho, publica em EAP o artigo “El barrio-unidad. Instrumento de 
decentralización urbana”. 

 Em dezembro, entra em contato com o arquiteto Paul Lester Wiener, 
articulando sua visita ao Peru para ministrar uma série de conferências no 
IUP em abril do ano seguinte. 

1945 Apoia a candidatura presidencial de José Luis Bustamante y Ribero para as 
eleições desse ano. Bustamante y Ribero foi eleito presidente do país e ele 
Deputado por Lima. Ambos foram candidatos do Frente Democrático 
Nacional (FDN). 

 Em setembro publica, em EAP, os artigos “¿Qué es una unidad vecinal?” e 
“Plan de vivienda del Gobierno Peruano”. 

 Na Câmara de Deputados, inicia as gestões para a aprovação da 
construção da Unidad Vecinal Nº3 (UV3). 
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1946 Após a reforma universitária, é nomeado professor da Escuela Nacional de 

Ingenieros (ENI), ministrando a disciplina “Problema Nacional de la 
Vivienda” no Departamento de Arquitectura. 

 Na Câmara de Deputados, consegue que sejam aprovadas as Leis de 
criação da “Corporación Nacional de la Vivienda”, da “Oficina Nacional de 
Planeamiento y Urbanismo”, da “Propiedad Horizontal”, e dos “Centros 
Climáticos de Esparcimiento”. 

 Proposta para o edifício Ferrand, concluído em 1948. 
1947 Participa da organização do VI Congresso Pan-Americano de Arquitetos 

realizado nas cidades de Lima e Cuzco. 
1948 Após o Golpe de Estado se recolhe à vida acadêmica e profissional. 
 Elabora a proposta para a Agrupación Alberto Alexander, seu único projeto 

em escala urbana, inaugurado em 1951. 
 É nomeado professor da disciplina de Urbanismo na ENI nas faculdades de 

Engenharia Sanitária e Civil. 
1949 Em abril publica, em EAP, o artigo “La Carta del Hogar” como crítica à 

Carta de Atenas e que seria apresentada no VII CIAM, em Bérgamo, na 
Itália. 

 Recebe da Prefeitura de San Isidro o prêmio pela melhor residência do ano 
1948 (Casa Carlos A. Vidal). 

1950 É eleito diretor do Departamento de Arquitectura da ENI. 
 Convidado pela União Pan-Americana viajou para Quito (Equador), onde 

participou do 1º Seminario Regional de Asuntos Sociales. Vivienda y 
Urbanismo. 

1951 Inicia as gestões para a construção do edifício do Departamento de 
Arquitectura, elaborado pelo arquiteto italiano Mario Bianco. 

1952 Elabora o “Expediente Urbano y Plan Regulador de Huaraz”. 
1953 Elabora o “Plan Director de Ayacucho”. 
 Em dezembro, recebe os arquitetos José Luis Sert e Walter Gropius. 
1954 Em junho publica, em EAP, o artigo “El planeamiento en el Antiguo Perú”. 
 Em setembro, convidado pela União Pan-Americana, pelas Nações Unidas 

e pelo Governo de Dinamarca, viaja a esse país para participar do 
“Seminario sobre Cooperativas de Vivienda”. 

 Elabora a proposta para o Edifício Interamerica, seu projeto construído de 
maior influência “modernista”. 

1955 Elabora o “Expediente Urbano y Plan Regulador de Cajamarca” em 
parceria com Eduardo Neira Alva, Alfredo Pérez G. e Roberto Vallejo. 

 É eleito primeiro Decano da Faculdade de Arquitetura após a ENI ter sido 
elevada a Universidad Nacional de Ingeniería. 

1956 Viaja aos EUA e participa como assessor do projeto INTERAMA, 
organizado por seu antigo professor Robert F. Smith. Visita várias 
faculdades de arquitetura desse país, onde realiza conferências sobre 
“Planeamiento peruano”. 

 Lança sua candidatura à presidência do país após ser convidado pelo 
Frente Nacional de Juventudes Democráticas, não obtendo sucesso nestas 
eleições. 

 Funda seu partido político Acción Popular. 
1957 Em dezembro publica, em EAP, o artigo “Estudios de planeamiento. La ruta 

Marginal de la Selva”. 
1958 Viaja ao Puerto Rico convidado pela Junta de Planificación desse país. 
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 Foi nomeado Vice-Presidente da Sociedad Interamericana de 

Planeamiento (SIAP), para o período 1958-1960. 
 No II Seminário do SIAP, realizado na cidade de Lima, apresenta a 

proposta para a “Carretera Marginal de la Selva”. 
1959 Publica o livro “La conquista del Perú por los peruanos”. 
 É preso e enviado à ilha El Frontón, onde permaneceu por quase duas 

semanas. 
1960 Publica o livro “Pueblo por pueblo”. 
1962 Afasta-se da vida acadêmica. 
 Lança sua segunda candidatura à presidência do país, ficando na segunda 

colocação. Pelo fato de nenhum dos candidatos terem atingido a 
percentagem mínima necessária, um segundo turno foi organizado para 
1963. 

1963 É eleito presidente do país para o período 1963-1969. 
 Publica o livro “Carretera Marginal de la Selva”. 
 Afasta-se da direção de EAP, posto assumido pelo seu sobrinho, o 

arquiteto Miguel Cruchaga Belaunde. 
1966 Elabora o “Proyecto Experimental de Vivienda” (PREVI) sob os auspícios 

das Nações Unidas. 
1968 É realizado em Lima o VII encontro do SIAP. Ele participa na condição de 

presidente do país. 
 É exilado em Buenos Aires após o Golpe de Estado. 
 Viaja aos EUA onde foi contratado como professor na Universidade de 

Harvard. Realiza conferências em mais de cem universidades desse país. 
1970 Em setembro, participa da Biennale Internazionale "le forme dell'ambiente 

umano", em Rimini, na Itália. Apresenta seu estudo para a “Carretera 
Marginal de la Selva”, obtendo a medalha de ouro por esse projeto. 

1976 Retorna ao Peru. 
1977 Publicado o último número de EAP (junho). 
1978 Instala-se definitivamente no Peru após o exilio de quase 10 anos nos EUA. 
1980 Lança sua candidatura à presidência. 
1980-85 É eleito presidente do país, pela segunda vez. 
2002 Falece em Lima. 


