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Resumo | A pesquisa lança uma reflexão sobre a construção do conceito de Unidade de 
Vizinhança por Clarence Perry (1872 – 1944), em estreita relação com a noção de 
comunidade desenvolvida pela Escola de Chicago de sociologia. Explora também a 
circulação deste conceito através das redes profissionais e publicações do período 
analisando as apropriação da Unidade de Vizinhança nos discursos e nas práticas de 
arquitetos atuantes na América Latina no segundo pós-guerra. O foco recai nos 
movimentos de circulação, recepção deste conceito e suas apropriações nos planos 
urbanos e projetos concebidos por Josep Lluís Sert (1902-1983) na Colômbia, Carlos 
Raúl Villanueva (1900-1975) na Venezuela e Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) no 
Brasil entre os anos 1945 e 1958. Momento em que a América Latina passa a ser alvo 
de olhares de arquitetos e críticos de arquitetura e urbanismo modernos, vistos ora como 
desvios dos preceitos modernistas, ora como singularidades inovadoras. Contudo, é o 
momento em que a América Latina é sobretudo um espaço de circulação de 
profissionais estrangeiros que intensificam os contatos e trocas culturais em via de mão 
dupla.  
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Affonso Eduardo Reidy; Congresso Internacional de Arquitetura Moderna; História do 
Urbanismo na América Latina. 

Objetivos gerais e específicos 
O presente trabalho trata da construção do conceito de Unidade de Vizinhança, sua 
circulação pelas redes profissionais e publicações e das apropriações realizadas por 
Josep Lluís Sert (1902-1983) na Colômbia, Carlos Raúl Villanueva (1900-1975) na 
Venezuela e Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) no Brasil através de seus planos e 
projetos concebidos entre 1945 e 1958. Ele visa contribuir para uma revisão 
historiográfica em torno do urbanismo e da história das cidades na América Latina 
refletindo sobre as trocas intelectuais e a circulação das ideias no âmbito latino-
americano. Busca-se evidenciar processos culturais operados em via de mão dupla, 
tratando não apenas da recepção passiva de conceitos “estrangeiros” mas das formas de 
apropriação de tais ideias. 
Um objetivo específico ao analisar o conceito de Unidade de Vizinhança é refletir sobre 
o deslocamento do conceito entre saberes e campos disciplinares, entre sociologia e 
urbanismo, considerando a relação entre a noção de comunidade da Escola de Chicago e 



a construção do conceito Unidade de Vizinhança. Assim como, a construção de um 
dispositivo urbanístico que contenha a capacidade de articulação de um plano urbano 
com o desenho (urbano) de áreas residenciais. 

Por fim, o trabalho visa analisar os modos de circulação do conceito no debate 
internacional sobre urbanismo no segundo pós-guerra e as formas de apropriação e 
instrumentalização nas obras de Sert, Villanueva e Reidy nos países da América Latina. 
Metodologia utilizada 

A tese estrutura-se em três atos: a construção da ideia, suas circulações e suas 
apropriações no âmbito latino-americano. Como estratégia de pesquisa tomou-se a ideia 
de Unidade de Vizinhança como fio condutor da narrativa. É a partir dela que 
acompanharemos sua circulação com o interesse em perceber como ela se difunde e é 
apropriada na América Latina. Ao tomar as experiências distintas de três arquitetos 
consagrados visa-se compreender um aspecto particular: como este conceito é 
apropriado por diferentes agentes sincronicamente, notando as diferenças e 
semelhanças.  

A perspectiva da história transnacional, ou ainda, da história conectada foi adotada para 
discutir o recorte e o foco de análise, não se restringindo à comparação de histórias 
nacionais mas antes buscando evidenciar a conexão de processos mais amplos dentro do 
âmbito latino-americano. Ao discutir a problemática configurada pelos estudos pós-
colonias, buscou-se refletir sobre a particularidade da América Latina, sobretudo a partir 
de autores que vem propondo o “giro decolonial”, para lancer luz à variação dos 
modelos urbanísticos; e por fim, examinar a proposta do estudo das práticas culturais 
para pensar os mecanismos das apropriações.  

A primeira parte trata da formalização da proposta de Unidade Vizinhança por Clarence 
Perry para o Plano Regional de Nova York em relação às questões da sociologia dentro 
de um quadro de consolidação do campo nos anos 1920, esclarecendo o modo como 
temas e questões da sociologia se instrumentalizaram no campo do urbanismo. 
Considera-se, ainda, um aspecto normalmente mencionado, mas pouco discutido da 
Unidade de Vizinhança: a centralidade da escola primária, do centro comunitário e dos 
playgrounds. Ao iluminá-los compreende-se estes equipamentos não apenas como 
espaços a serem reservados dentro da UV, mas antes como práticas sociais que deram 
sustentação e sentido à demarcação destes espaços.  
A circulação do conceito de Unidade de Vizinhança foi tratada inicialmente através do 
trânsito entre os profissionais norte-americanos e britânicos assim como da difusão 
internacional do Plano Regional de Nova York. Posteriormente, analisa-se tal circulação 
através da divulgação do County of London Plan (1943) revelando uma trama de atores 
e redes profissionais que se imbricavam e, por fim, avalia-se a revista francesa 
L’Architecture d’aujourd’hui onde explorou-se o debate sobre o urbanismo no pós-
guerra e a difusão da unidade de vizinhança a partir dos projetos dos três arquitetos: 
Sert, Villanueva e Reidy. 
As formas de apropriação do conceito de unidade de vizinhança nas obras de Josep 
Lluís Sert, Carlos Raúl Villanueva, Affonso Eduardo Reidy e da urbanista Carmen 
Portinho foram analisadas a partir de suas trajetórias profissionais, da análise de obra 
textual e da seleção de planos e projetos que utilizam tal conceito valendo-se de 
pesquisa documental nos acervos dos arquitetos e da urbanista. Deste modo, avaliou-se 



similitudes e singularidades nos modos de inserção e atuação nos meios locais 
revelando também, como profissionais de uma mesma geração em diferentes países da 
América Latina mantém trajetórias similares na atuação nas instituições públicas, no 
momento em que redes diferentes de profissionais estrangeiros foram mobilizados para 
atuarem nas cidades latino-americanas. 

Resultados obtidos 
Entende-se que conceitos ou mesmo ideias são construções e, portanto, processos de 
produção de sentidos que partem de um conjunto de ideários disponível a partir do qual 
operam-se processos de seleção, exclusão, cruzamentos e reformulações. Assim, 
compreender o conceito de Unidade de Vizinhança é perscrutar os ideários disponíveis 
no momento de sua formulação, localizando as seleções, os diálogos estabelecidos e 
reformulações a partir de um contexto histórico específico em que se responde ou reage 
às questões próprias de seu tempo.  

A formulação do conceito de Unidade de Vizinhança realizado pelo sociólogo Clarence 
Perry ocorreu nos anos 1920 nos EUA no momento em que a chamada “Escola de 
Chicago” de sociologia realizava estudos sobre a cidade mobilizando a noção de 
Comunidade. A partir do debate dentro do campo disciplinar da sociologia Perry 
realizou um desvio singular. Ao invés de compreender o debate dentro da clássica 
questão comunidade e sociedade, em que as comunidades tradicionais estariam 
desaparecendo nas dinâmicas da grande cidade, ele iria debater em termos de formas de 
associação entre indivíduos. Ele entendia que as primeiras relações sociais estabelecidas 
durante a infância de um indivíduo, para além da família, dar-se-ia na esfera da 
vizinhança onde a escola seria central tendo papel fundamental da sociabilidade dos 
indivíduos. 
Estas mudanças ocorriam no contexto de formação das grandes cidades nos Estados 
Unidos, fato que mobilizava a atenção e ação de arquitetos, urbanistas e outros agentes. 
Desta forma, Perry teve a oportunidade através da Russell Sage Foundation de 
incorporar algumas de suas ideias anteriores no plano de uma cidade. De modo criativo 
e pragmático, ele soube inserir a noção de Vizinhança, não como um fator menor ou 
residual, mas como uma estrutura elementar que se tornaria parte ativa do plano urbano 
maior, configurando a Unidade de Vizinhança dentro do entendimento de uma cidade-
celular. Assim, operava- se uma instrumentalização de uma compreensão de relações 
sociais em um dispositivo de planejamento urbano.  

A circulação deste conceito atrelado ao Plano Regional de Nova York (1929) foi 
imediata, seja pela distribuição e venda dos volumes do plano ou pela circulação dos 
próprios autores do plano em seus meios profissionais. Fluxo este concentrado entre 
Inglaterra e Estados Unidos. Contudo, a presença do conceito de Unidade de 
Vizinhança em outros planos ocorreria ao final da Segunda Guerra Mundial. Lançados 
pela necessidade premente de um plano de reconstrução dos tecidos urbanos 
bombardeados, a Unidade de Vizinhança cumpriria também um outro papel o de 
reativar os vínculos sociais e comunitários em um momento de esgarçamento social 
ocorrido durante os anos de conflitos. Ela ainda significava uma resposta à 
indiferenciação causada pela massificação industrial através do estímulo à 
sociabilidade, à associação e participação na menor escala urbana, a da vizinhança.  
Deste modo, nos anos após a guerra nota-se a presença do conceito de Unidade de 
Vizinhança em muitos países latino-americanos através da atuação profissional de 



vários arquitetos de maneira sincrônica. É o caso de Josep Lluís Sert na Colômbia, 
Carlos Raúl Villanueva na Venezuela e Affonso Eduardo Reidy junto a Carmen 
Portinho no Brasil. Nestes casos, não se tratava de uma demanda de reconstrução 
urbana em função dos conflitos da guerra, mas de sociedades que estavam se 
urbanizando, atraindo população para as cidades (sobretudo as capitais) para atividades 
cada vez mais urbanas e, em alguns casos industriais, dentro de uma mudança do 
modelo agrário-exportador para o urbano-industrial que ocorria desde 1929 
impulsionado pela crise cíclica. Este foi o momento marcado por crises políticas em 
diversos países latino-americanos, polarizando alas conservadoras e liberais, para usar 
duas categorias bastante abrangentes que possam abarcar situações variadas.  
Com relação às cidades, os países latino-americanos lidavam com seu crescimento e o 
delineamento de uma vida urbana mais diversificada, sobretudo em suas capitais. No 
campo profissional da arquitetura e urbanismo, observa-se, a criação ou a renovação das 
escolas de arquitetura, a instituição de órgãos públicos dedicados à construção de obras 
públicas e ao urbanismo, ainda que mantendo a contratação de profissionais 
estrangeiros especializados, como os urbanistas franceses, ou ainda consultores ou 
experts.  

A análise da circulação dos próprios atores, aqui os arquitetos Sert, Villanueva, Reidy e 
a urbanista Portinho, foi um outro ponto de vista adotado. Cada um deles ocupa posição 
diferente: Sert é um passeur, sua vida foi marcada pelos deslocamentos, alguns forçados 
como foi sua passagem da Europa aos Estados Unidos, outros profissionais, como foi o 
caso do contato com os países da América Latina. Villanueva, venezuelano nascido na 
Inglaterra, tem sua formação na tradicional École de Beaux-Arts retornado ao país de 
origem onde atuou durante toda sua carreira nos órgãos públicos, enquanto manteve um 
vínculo constante com a rede de profissionais e instituições francesas. Os brasileiros 
Reidy e Portinho também compuseram os quadros das instituições públicas ligadas às 
atividades de urbanismo e habitação, ambos mantiveram contato com Le Corbusier e 
em menor escala com a rede de arquitetos modernistas ligados ao CIAM.  
Observou-se, portanto, similitudes e diferenças nos modos de inserção e atuação nos 
meios locais entre eles. No caso de Villanueva, Reidy e Portinho é notável como uma 
mesma geração em diferentes países da América Latina mantém trajetórias similares na 
atuação nas instituições públicas, no momento em que redes diferentes de profissionais 
estrangeiros foram mobilizados para atuarem nas cidades: Alfred Agache, no caso do 
Rio e Maurice Rotival em Caracas, ligados à rede de urbanistas franceses do Institut 
d’Urbanisme; e também de nomes do CIAM ligados ao urbanismo modernista, Le 
Corbusier no Rio e Sert na Venezuela. Fato que revela como as diferentes redes 
profissionais se entrecruzam, ora disputando posições e encomendas nestes países, ora 
colaborando em outras circunstâncias. Sert de modo distinto é o próprio consultor 
internacional contratado pelos órgãos públicos similares do Peru, Colômbia e Venezuela 
onde trabalhou com os arquitetos inseridos em cada um dos meios específicos como o 
próprio Villanueva, mas também Jorge Gaitán e Luis Dorich.  

As formas de apropriação do conceito de Unidade de Vizinhança são distintas em cada 
um dos casos. Em Villanueva, Reidy e Portinho a Unidade de Vizinhança revela-se no 
âmbito do programa da habitação coletiva. Nos dois casos, em Caracas e no Rio de 
Janeiro, as realizações das obras habitacionais relacionam-se em menor medida com um 
plano urbano de conjunto de forma que a articulação das escalas urbanas é menos 



evidente. No caso de Villanueva a ideia de unidade de vizinhança parece mesmo 
esmaecer no momento de incorporação de soluções mais verticalizadas, e sobretudo na 
massificação da produção dentro do contexto político e social do momento. No caso do 
DHP dirigido por Portinho, há uma apropriação seletiva da unidade de vizinhança, 
revelada no esboço de um plano habitacional territorializado pelos distritos.  

Sert é quem se apropria do conceito de maneira criativa. Ele apreende e manipula o jogo 
de escalas urbanas, tendo a unidade de vizinhança como a escala básica. O arquiteto 
ainda a partir da crítica à suburbanização busca controlar o crescimento urbano 
horizontal, não apenas pela verticalização, mas também propondo uma trama urbana 
densa e mais compacta, permitindo desenhar e projetar não apenas os volumes fechados 
mas simultaneamente os espaços abertos. Ele mantem-se fiel ao pressupostos 
modernistas, no entanto, a partir do contato com a estrutura urbana das cidades latino-
americanas, ele elabora soluções em diálogo com as pré-existências em dissonância 
com a fase mais vanguardista no movimento pautada por um funcionalismo ortodoxo e 
pela imagem da tábula rasa. Esta mudança ocorre não marginalmente, ao contrário, ele 
lança estas questões ao próprio CIAM como presidente desta associação. Revela-se, 
assim, como sua experiência nas cidades latino-americanas mais do que simplesmente 
“aplicar” os preceitos modernistas universalistas em “países longínquos”, foi capaz 
estimular a formulação de uma nova pauta para os encontros do CIAM do pós-guerra. 
Pauta esta que traduzia um processo de negociação dos preceitos modernistas com o 
legado colonial e urbano das cidades latino-americanas, ou ainda, uma negociação com 
a diferença colonial.  
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