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Em 21 de maio de 1947, a American and Foreign Power Company Incorporated (AMFORP) 

iniciou um processo de rearranjo de seus estatutos organizacionais e financeiros, em especial, 

sua ligação com a principal acionista, a Bond and Share, que possuía 40,2% das ações e, logo, 

amplo poder deliberativo. As mudanças tiveram como base queixas por parte dos acionistas 

minoritários, que se sentiam prejudicados pela falta de transparência nos atos da empresa1. O 

documento aprovado pela mesa diretora atendia três metas: simplificação dos tipos de ações 

negociados; resolução de diversas disputas judiciais entre os acionistas e a empresa; e 

equilíbrio na distribuição dos votos nas assembleias. Essas ações, para além das demandas 

financeiras, incidiam sobre a forma de gerenciamento da AMFORP. Revelam igualmente, em 

decorrência da atualização da parte contábil, abertura de um caminho para maiores 

investimentos nos países servidos pela companhia: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 

Rica, Cuba, Equador, Guatemala, México, Panamá e Venezuela. 

A partir dos anos 1930 e com maior ênfase na década de 1950, a América Latina passou por 

acelerado processo de industrialização, pautado na substituição de importações e no 

surgimento de novas formas de acumulação de capitais, superando o modelo primário-

exportador2. Essa reorganização econômica exigiu o intenso emprego de mão-de-obra e 

consequente migração da força laboral do campo para a cidade, com taxas superiores a 4,6% 

 
1 American…, 1947. 
2 Ferreira, Simonini, Clementino, 2015. 
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de aumento populacional ao ano. O índice de movimento demográfico foi maior que, por 

exemplo, o registrado na Inglaterra durante a Revolução Industrial. 

As mudanças no cenário urbano eram, portanto, visíveis. Os dados levantados por Orlandina 

Oliveira e Brian Roberts em seis países – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru 

– demonstram que, em 1940, 37,4% das pessoas moravam nas cidades; dez anos depois, o 

valor se elevava para 41,03% e, em 1960, atingiu 49,28%. Ademais, percebe-se que os 

maiores indicadores anuais de crescimento, entre 1940-60, foram registrados nas cidades de 

médio porte – 100 a 499 mil habitantes –, com média de 5,66% e nas metrópoles – acima de 

500 mil residentes –, com 4,78%3. 

Como consequência do otimismo resultante de uma sociedade citadina em rápida expansão, 

surge a necessidade de reestruturar o setor energético. Essa situação concorreu para que as 

companhias concessionárias buscassem modernizar suas infraestruturas de produção, 

transmissão e distribuição, para evitar falhas no fornecimento de eletricidade. Isso acarretava 

em investimentos maciços, captados, em especial, pela oferta pública de ações das empresas, 

majoritariamente da iniciativa privada. A AMFORP, nesse contexto, adotou diversas medidas 

para angariar recursos e permitir o pleno funcionamento de seus serviços, devido ao 

descompasso entre o aumento de consumo e a capacidade de produção elétrica. A fim de 

evitar o colapso no sistema, o relatório acionário de 1958 evidenciava as estratégias traçadas 

pela empresa para obtenção de capitais; dentre elas, observa-se o foco nas propostas “[...] de 

publicidade, de anúncios, de pesquisas e de exibições elaborados a fim de chamar a atenção 

para oportunidades de investimentos, possibilidades comerciais e atração turística para a 

América Latina”4. 

Para concretizar tais metas, conteúdo textual e gráfico sobre a região foi efetivamente 

produzido e posto em circulação, sobretudo entre os potenciais investidores da AMFORP. É 

bem manifesto, despertando inquietações, o uso e a insistência da iconografia em seus 

Relatórios Anuais, em especial a fotografia. Nota-se que os interesses desvelados pelo 

conjunto de paisagens – sobretudo urbanas – iam muito além da mera ilustração. Não era, 

pois, sem propósito a exibição das vistas panorâmicas das principais cidades atendidas pela 

companhia5. As manifestas inovações no espaço construído atrelavam-se à energia elétrica via 

iluminação – pública e privada –, introdução de eletrodomésticos, de elevadores, entre outros; 

ou seja, tudo que constituía maior consumo e, portanto, garantia de rentabilidade. O espaço 

urbano e a sua arquitetura enfatizavam inovações edilícias e estética de estilo internacional, as 

quais se atrelavam à energia elétrica via iluminação. Objetiva-se aqui discutir a inserção das 

estratégias da AMFORP na criação de uma imagem de sociedade urbana contemporânea da 

América Latina, visando conquistar acionistas mediante a associação entre a companhia e 

nova paisagem urbana. Pretende-se, assim, contribuir para a análise acerca do posicionamento 

da empresa aos desafios evidenciados pelas mudanças socioeconômicas e políticas na região.  

 
3 Oliveira; Roberts, 2005. 
4 American…, 1958, p.7. 
5 De acordo com o informe especial de 1953, a AMFORP estava presente – como já mencionado – em 11 países 

latino-americanos, atendendo 1.147 localidades distintas e com 2.309.695 consumidores. Atuou nas capitais do 

Panamá, Guatemala, Cuba, Venezuela, Chile e Costa Rica. Nos demais países, operava em grandes e médias 

cidades, como Guayaquil (Equador); Colômbia (Barranquilla e Cali); Córdoba, Santa Fé e Mendoza (Argentina); 

Puebla, Mérida, Tampico (México); e Niterói, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Pelotas, Campinas, Recife, 

Natal, além do interior dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Brasil).  
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O estudo se apoia na bibliografia pertinente e nas publicações da empresa estadunidense, em 

destaque, os relatórios acionários. Mais do que no seu texto, focou-se nas fotografias. Essas 

deixaram de ser vistas como ingênuas ilustrações e passaram a ser objeto da própria análise6. 

Assim, foram compreendidas como um produto de finalidade documental, isto é, um meio de 

conhecimento e de informação, portanto intencionalmente criadas para determinado fim. 

O artigo se divide em três itens. Em um primeiro momento, faz-se um panorama de atuação 

da companhia na América Latina na década de 1950 para, em seguida, abordar o uso das 

ilustrações constantes nos documentos, incluindo predominâncias, seleções e temas. No 

último tópico, analisa-se a paisagem urbana (cidades e edificações) construída pelas imagens 

e seus usos como ferramentas para os propósitos da AMFORP. 

AMFORP na América Latina: conhecimento e experiências  

Após o período de expansão e a compra de diversas pequenas e médias companhias na 

América Latina até a década de 1930, a AMFORP iniciou a consolidação dos processos de 

produção, transmissão e distribuição de energia elétrica na região. Nesse sentido, seu 

principal foco foi modernizar a própria infraestrutura:  

Entre 1929 e 1930, a AMFORP investiu mais de 85 milhões de dólares – dos quais 52 

milhões somente no ano de 1930 – para a construção, o incremento de usinas geradoras de 

eletricidade, em sua maioria hidroelétricas e, notadamente, para importação de equipamentos 

e de materiais7. 

As inversões resultaram em bons retornos aos acionistas que mantiveram o ciclo econômico 

(investimento-lucro), garantindo a sustentabilidade financeira da empresa. Contudo, apesar 

desse quadro ter se mantido positivo, no início da década de 1950 os relatórios apontavam 

queda dos rendimentos, mesmo com a existência de lucro bruto em alta. De acordo com o 

presidente da companhia, W. S. Robertson, problemas envolvendo as subsidiárias localizadas 

no Chile, no México e, em especial, no Brasil afetaram negativamente o balanço geral da 

companhia8. No cerne da questão, se encontravam o câmbio e a inflação que deterioravam os 

ganhos das subsidiárias, diminuindo os repasses à matriz. Em paralelo às negociações com os 

governos locais, a AMFORP elaborou diretivas a fim de garantir a manutenção dos aportes 

financeiros nacionais e estrangeiros e o desenvolvimento da infraestrutura de energia elétrica 

para suprir as crescentes demandas nesses países. Chama a atenção, uma destas indicações: 

“Desenvolvimento de mercados de títulos de forma que as grandes quantias necessárias para 

despesas de construção em moedas nacionais possam ser supridas localmente”9. 

A princípio, a empresa buscou inserir o componente local no seu rol de investidores, fato este 

concretizado no percentual de 20% das ações destinado à venda em território de suas 

subsidiárias nas décadas de 1930 e 50. Contudo, essa estratégia visava estreitar os laços entre 

a matriz e as elites político-financeiras dos países, afinal alegava-se: “a cooperação efetiva 

 
6 Desde 2012, os relatórios acionários servem como fonte de dados primários para os diversos trabalhos 

realizados pelo HCUrb e apresentados nos eventos sobre a História da Eletrificação, conforme assinalado nas 

Referências. 
7 Ferreira, Silva, Simonini, 2012, p.5. 
8 American..., 1952. 
9 American…, 1952, p. 4. Do original: “Development of markets for securities so that the large amounts required 

for construction expenditures in local currencies may be raised locally”. 
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entre as nações das Américas é economicamente saudável, e isso significa bons negócios para 

a American & Foreign Power Company Inc”10. Ademais, de acordo com o próprio presidente 

da companhia, os trinta anos de operação permitiram à AMFORP não somente prosperar 

economicamente, mas compreender os mecanismos internos inerentes ao mercado latino-

americano. Por isso, a empresa estaria 
 

interessada em fazer o que for possível para promover o desenvolvimento dos países 

americanos os quais estão criando ambientes econômicos e políticos favoráveis ao 

investimento produtivo e, para tanto, ficarão contentes em poder prestar qualquer assistência 

aos investidores atuais e potenciais11. 

A relação entre inversões locais e estrangeiras fica mais clara quando a companhia estabelece 

que, com base em suas metas, essa operação permaneceria no âmbito do desenvolvimento do 

mercado de ações local e na obtenção de auxílio financeiro para construção do complexo 

elétrico12. Assim, o aporte nacional visava garantir liquidez nas bolsas, mantendo o mercado 

estável, enquanto que os maiores recursos deveriam ser obtidos no mercado estrangeiro. 

Somente essa junção entre capitais nacionais e estrangeiros permitiria manter e assegurar as 

operações das subsidiárias, concluiria seu então presidente, Henry B. Sargent, em 1955.  

No relatório desse mesmo ano, tal disposição ganha novos contornos. A AMFORP – e demais 

companhias estrangeiras em atuação na América Latina, de acordo com Sargent – apresentava 

dificuldades na obtenção de recursos em países sem mercados de capitais avançados, cujos 

investidores não confiavam em ações de alto risco e em longo prazo. A meta, nas palavras do 

presidente, seria ampliar a presença da companhia, interligando sua atuação com o processo 

de desenvolvimento dos países sedes de suas subsidiárias além de garantir e angariar novos 

acionistas. Para tanto, a empresa assumiu cinco metas, das quais se destacam aqui duas: 

“propor e participar de programas bem planejados e organizados para o desenvolvimento das 

áreas atendidas, objetivando contribuir ao máximo com o progresso econômico destinado ao 

aumento do uso de eletricidade” e possibilitando “adquirir rendimentos adequados a fim de 

proporcionar um retorno justo às pessoas que têm investimentos em nossos negócios e atrair 

capital adicional requerido para prover a expansão necessária”13. 

Por sua vez, a atração de inversões estrangeiras demonstrava ter maior fôlego. A AMFORP 

esperava em 1956 auferir em torno de 50 milhões de dólares com a venda de debentures a 7 
7/8%, negociados com a Metropolitan Life Insurance, a maior operação nos últimos 25 anos. A 

fala do presidente da companhia aos acionistas demonstra os resultados promissores desse 

acordo: “um verdadeiro marco no progresso de sua empresa e abrirá caminho para novos 

financiamentos nos mercados de capitais privados deste país [EUA]”14. De fato, no ano 

seguinte, com a conclusão das negociações, a empresa conseguiu atrair não somente a 

 
10 American…, 1954, p. 5. Do original: “Effective cooperation among the nations of the Americas is sound 

economics, and it means good business for American & Foreign Power Company Inc". 
11 American..., 1952, p. 6. Do original: “[…] is interested in doing whatever it can to further the development of 

those American countries which are creating economic and political environments favorable to productive 

investment and, to the end, will glad to be of whatever assistance it can to present and protectives investors”. 
12 American...1953. 
13 American..., 1955, p.5-6. Do original: “to devise and participate in well-planned and organized programs for 

the development of the areas served, designed to make the maximum contribution to economic progress to bring 

about the increased use of electricity” e “to obtain adequate earnings to provide a fair return to the people who 

have investments on our business and to attract additional capital required to provide for necessary expansion”. 
14 American...1956, p.4. Do original: “a real milestone in the progress of your company and will pave the way 

for further financing in the private capital markets of this country”. 
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Metropolitan, mas outras companhias, resultando em U$ 52.5 milhões para a construção de 

infraestrutura em, pelo menos, sete países. A principal consequência foi o aporte de 

175.500kv e um total de mais de 600 milhões de dólares alocados nos sistemas de produção, 

distribuição e transmissão de energia elétrica na América Latina desde o fim da Segunda 

Guerra Mundial15. 

Apesar dos esforços por parte da AMFORP, a conjuntura latino-americana “em crise 

econômica e política” forçaram a companhia a se desfazer de parte de suas a partir do final da 

década de 1950. Ademais, teve grande impacto a expropriação da Cia. Cubana de 

Electricidad, pelo governo de Fidel Castro16. Nesse momento, a considerada Política de boa 

vizinhança praticada pelos Estados Unidos na América Latina desde a década de 1930 entrou 

em tensão, ocasionando em uma postura mais intervencionista, do ponto de vista econômico e 

político, por parte dos estadunidenses na região17.  

Em paralelo às ações subsequentes de Washington, a empresa manteve uma perspectiva de 

evitar choques com os novos rumos nacionalistas dos governos latino-americanos. 

Prevaleceu, portanto, a crença do mercado no papel de protagonista do desenvolvimento ao 

adotar alternativas, como o direcionamento dos novos investimentos em diversos setores, a 

exemplo de uma fábrica de processamento de alumínio, outra de produção de tijolos e um 

complexo petroquímico no México, empreendimentos de construção de casas populares na 

Argentina e instalações de processamento de carvão na Venezuela, por exemplo, para manter 

a rentabilidade dos investimentos18. De qualquer forma, as estratégias adotadas pela empresa 

em angariar capitais se pautaram não somente nas formas tradicionais – participação de bolsas 

de valores, por exemplo – mas, também na oferta e no convencimento do bom negócio 

procurando elevar a “cultura de investimentos em ações de risco”, até mesmo na ainda 

“conservadora e provinciana” América Latina. Para tal, fez uso implícito, e por vezes 

explícito, de propagandas em suas publicações e em participações em feiras de negócios 

(figura 1). 

Figura 1. Material promocional sobre o Brasil (à dir.) e prospectos de países latino-americanos (à esq.) 

produzidos pela AMFORP 

 
 

Fonte: American..., 1956, p. 53. 

 
15 American..., 1958. 
16 Sobre esse período, ver Ferreira, Silva e Simonini, 2017. 
17 Bastos, 2015. 
18 Ferreira, Silva e Simonini, 2015. 
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A atenção se voltava tanto ao investidor em potencial, quanto na manutenção dos existentes, 

influenciando suas decisões em aportar mais à AMFORP. Nesse sentido, a diagramação e 

editoração dos relatórios acionários ganham novos sentidos e intenções que vão além da 

questão estética e informativa. 

As estratégias em busca de novos acionistas: o poder dos Relatórios Anuais 

Dos pequenos volumes dominados por informações contábeis quantitativas em que consistiam 

os Relatórios Anuais da AMFORP nas décadas de 1920 e 1930 até as brochuras ilustradas, 

com mais que o dobro do volume, lançadas nos anos 1950 e início dos anos 196019, 

evidencia-se uma trajetória de transformação no perfil da companhia, no que concerne às suas 

estratégias de comunicação organizacional (figura 2).  

Figura 2. Frontispício dos Relatórios Acionários de 1927, 1940, 1956, 1957 

    

Fonte: Relatórios Anuais da AMFORP. 

Os Relatórios Anuais, diferentemente da propaganda comercial direcionada à ampla difusão 

de produtos e serviços, se apresentam como um instrumento de divulgação periódica de 

informações consideradas relevantes e confiáveis sobre a administração e o desempenho 

empresarial. Visam permitir seu controle por parte dos acionistas (shareholders) e, também, 

demais partes interessadas (stackeholders) – clientes, funcionários, fornecedores, comunidade 

e órgãos governamentais. A análise de seu conteúdo permite vislumbrar os esforços de 

construção de uma determinada imagem diante do mercado financeiro, à época em crescente 

processo de globalização e de sofisticação. 

Em linhas gerais, ao escopo dos relatórios incluía-se, no período estudado, um sumário dos 

principais indicadores de desempenho, seguido por uma carta em tom otimista do presidente 

da AMFORP “to the stockeholders and employees” e dois conjuntos principais de seções, que 

antecediam os demonstrativos contábeis. O primeiro referia-se aos “corporate earnings”, 

destacando despesas com construção e treinamento de trabalhadores, além das condições de 

financiamento. Já o segundo, era integralmente dedicado a análises dos contextos 

sociopolítico e econômico nos países servidos pelas subsidiárias. 

 
19 Constam na base de dados do HCUrb duas séries temporais de referentes ao período de 1927 a 1940 e de 1952 

a 1963. Até o presente momento, não foi possível ter acesso aos informes de 1941 a 1951. Infere-se que o 

período da Segunda Grande Guerra Mundial possa ter interferido na elaboração dos relatórios, apesar de não ter 

referências diretas nas publicações ou, até mesmo, justificativas para tamanha lacuna de informações. 
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Incialmente intitulados “Economic trends and foreign exchange developments” e 

“Developments affecting the subsidiaries”, passando, após 1957, para “Operational and 

economic review” e “The operating companies” ou “Economic and Social developments”, 

estas sessões traziam tópicos específicos sobre a situação dos onze países mencionados 

anteriormente. Traçavam um panorama, em parte analisado em trabalhos já publicados20, dos 

mercados de exportação e das variações no câmbio, ritmos de industrialização e urbanização, 

financiamentos, política macroeconômica, regulamentações e programas governamentais para 

provimento de infraestrutura, além de outros investimentos potencialmente atrativos para o 

capital internacional nessas regiões.  

Ao longo dos anos 1950, estas seções tornaram-se cada vez maiores e mais particularizadas 

sobre cada país. Foram, também, as mais ricamente ilustradas. As fotografias concorriam, 

nesse contexto, para a articulação de um discurso e para a formação de uma determinada 

imagem deste território, visivelmente mudado pelos processos de eletrificação, também no 

campo, mas, principalmente, nas cidades. Distribuídas no texto – que raramente lhes fazia 

referência direta –, as 117 imagens analisadas, sem qualquer registro de data ou autoria, eram 

acompanhadas por legendas otimistas, de apresentação daquelas paragens ao leitor 

estrangeiro. Despertam a atenção não necessariamente pela quantidade, mas por sua 

qualidade, por seu tamanho, pelo destaque que tiveram nas publicações, e, principalmente, 

pelo papel que a AMFORP buscou conferir-lhes no âmbito da leitura e da recepção daqueles 

documentos, que também permitem inferir aspectos importantes do olhar da companhia sobre 

a região. 

As fotografias, por vezes, reforçavam argumentos do relatório, ainda que indiretamente. 

Assim, no documento referente ao ano de 1952, por exemplo, ao afirmar que “the need for the 

additional power being financed is a result of the rapid growth of Brazil’s economy”, o leitor 

se depararia com uma vista aérea da cidade de Campinas/BR, ocupando mais que a metade da 

página (Figura 03)21. Outras vezes, no entanto, as imagens oferecem um contraponto ao texto, 

dado o contraste entre a gravidade de situações econômicas comentadas e o ar de progresso 

evidente nas ilustrações, a exemplo do Relatório de 1960, que mostra outro centro urbano 

brasileiro em expansão, mas comenta a adoção de uma política de austeridade e sacrifícios 

pelo governo brasileiro para amortização da dívida externa e para o controle da inflação.  

Os países que apareceram de forma mais recorrente foram o Brasil (18%) e o México (15%), 

seguidos por Chile (9%), Cuba (9%) e Guatemala (8%). Os temas retratados podem ser 

sistematizados e hierarquizados em cinco grandes categorias: I) vistas urbanas, de arquitetura 

civil e atrativos turísticos (33%); II) produção industrial, agrícola e de minérios para 

exportação (22%); III) atividades empresariais, trabalhadores, entre outras (21%); IV) 

produção e distribuição de energia (18%); V) infraestrutura de transporte territorial – portos, 

canais, rodovias (5%). A paisagem urbana foi, portanto, mais explorada que as imagens das 

próprias infraestruturas, obras e equipamentos para geração e distribuição de energia – usinas, 

hidroelétricas e linhas de transmissão – ou da produção agrícola e industrial; mas não em 

todos os países.  

Nesse sentido, observou-se que a Guatemala foi notabilizada por seus trabalhadores e 

programas de treinamento. Do Equador, pouco mais que cenas de estações hidroelétricas e 

usinas são focalizadas. Os cenários rurais, marcados pela produção de café e de bananas, são 

 
20 Cf. Nota 06. 
21 American..., 1952, p. 17 
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principalmente brasileiros ou mostrados de forma genérica como típicos de diversos países, 

entre os quais Colômbia e Costa Rica. O México, para além de suas cidades e arquitetura, é 

representado pelas fábricas – de aço, alumínio, papel, refinaria de petróleo e algodão. Já o 

Brasil, a Argentina, o Chile, Cuba, Panamá e Venezuela são dados a conhecer, em especial, 

pelos seus centros urbanos servidos pelas subsidiárias da AMFORP. Assim, a iconografia põe 

em evidência uma reestruturação econômica e socioespacial pela qual a América Latina 

passava desde 1950, quando se vislumbrava a inversão nos rumos demográficos rural/urbano. 

Mais especificadamente, 21 cidades latino-americanas foram retratadas nos 12 relatórios 

anuais pesquisados, sendo a maioria (53%) capitais nacionais (Quadro 1). Maior destaque foi 

dado à capital venezuelana, estampada em todos os relatórios acionários de 1952 a 1957 e, em 

menor proporção, às capitais chilena e cubana. Apesar disso, é também expressivo o conjunto 

de fotografias com foco em outros “polos” de desenvolvimento regional. 

Quadro 1. Rol das cidades representadas por país nos Relatórios da AMFORP (1952-1963) 

País Cidades 

Brasil/BR Curitiba, Belo Horizonte, Recife Vitória e Campinas 

Venezuela/VE Caracas 

México/MX Cidade do México, Puebla, Tampico, Celaya, Acapulco 

Chile/CL Santiago, Zallapar* 

Cuba/CU Havana, Varadero* 

Argentina/AR Buenos Aires, Mar del Plata 

Panamá/PA Cidade do Panamá 

Costa Rica/CR San Jose 

Equador/EC Guayaquil 

Guatemala/GT Cidade de Guatemala 

* Praias com infraestrutura mínima de lazer. 

Fonte: Relatórios anuais da AMFORP publicados no período de 1952 a 1963 

Nota: Elaboração própria 

Estes outros locais se destacavam por sua importância como centros industriais emergentes ou 

de regiões produtoras de minérios e atividades agrícolas para exportação – tais como 

Curitiba/BR, Belo Horizonte/BR, Campinas/BR e Puebla/MX, além de cidades portuárias, 

como Vitoria/BR, e zonas de interesse turístico – sobretudo balneários como Mar del 

Plata/AR, Varadero/CU e Zallapar/CL. Essas imagens propunham uma determinada leitura 

destas cidades, a partir de seus fragmentos, exibindo-as como resultado concreto das ações 

das companhias de energia, e, ainda, como garantia do retorno e da expansão potencial dos 

recursos estrangeiros investidos. 

A paisagem urbana moderna nas estratégias comerciais da AMFORP 

As cidades servidas pelas subsidiárias e seu “impressive panorama” 

A análise temática das fotografias que retratam áreas urbanas da América Latina permite ver a 

confluência de diversos imaginários. A cidade aparece como: espaço privilegiado de 

civilidade, evidenciada pelas estruturas representativas do poder estatal, de controle e 
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planejamento, pelos espaços de educação e de cultura inovadores; centro de negócios, 

marcado por livre e intensa circulação de recursos financeiros e de veículos, em especial o 

rodoviário; centro de alojamento de massas e de emergência de novas formas de habitar, em 

acelerada expansão vertical e horizontal; e polo de lazer e turismo (internacional) de massas. 

A arquitetura que igualmente se vê representada nestas imagens, além da intensa atividade 

construtiva implícita de que resultam e que demandam, é predominantemente moderna, 

alinhada com as tendências contemporâneas mundiais da época – mas também diversificada e 

com elementos de expressão particular. São, de maneira geral, cenários profundamente 

dependentes do fornecimento contínuo e farto de energia elétrica, para permitir seu 

funcionamento, dia e noite. 

Em relação aos aspectos formais das fotografias, é notável a predominância das vistas aéreas 

ou de pontos elevados, mas a distâncias variadas: ora permitem perceber a escala das cidades 

e sua presença marcante no território, ora demarcam a distinção de elementos representativos, 

icônicos, em geral utilizando artifícios para reforçar sua monumentalidade diante do entorno 

imediato. Um conjunto menor de fotografias mostra tomadas de câmera mais baixa, que 

buscam aproximar-se da representação da experiência do visitante. Em geral, se focaliza em 

empreendimentos específicos, dando a conhecer detalhes formais de sua linguagem 

arquitetônica. A preferência por visuais inclinadas e composições assimétricas, marcadas por 

linhas diagonais, predominantemente ascendentes – muitas vezes enquadrando perspectivas 

de grandes eixos viários – reforçam a ideia de movimento e dinamismo que a AMFORP 

buscava transmitir ao público sobre aqueles países. 

As fotografias a “voo de pássaro” tomadas a maior distância evidenciam territórios mais 

indiferenciados, representativos de um processo de crescimento sempre referido com destaque 

para termos como “rápido”, “espetacular” ou “fenomenal” nas legendas. Essa foi a abordagem 

mais comum para representar cidades que não eram capitais dos países, em sua maioria 

brasileiras, que despontavam como centros industriais, ou cujo desenvolvimento estava 

atrelado à produção de artigos de exportação como Campinas, Belo Horizonte e, 

principalmente, Curitiba (Figura 3)22.  

Destacada como “one of the fastest growing cities in the country”23, a paisagem curitibana 

que ilustra os relatórios de 1958 e 1960 é marcada por blocos e torres elevadas, de diferentes 

formatos, despontando entre ruas e avenidas reticuladas que conformam um tipo de 

centralidade na imagem. As vias em direção radial denotam, ainda, a irradiação deste 

crescimento fora dos limites da fotografia. Já Campinas é enquadrada de maneira a permitir 

ver, para além dos eixos viários e maciços de construção, a mancha se espraiando a longas 

distâncias. Essas imagens colocam, de maneira evidente, o crescimento virtualmente ilimitado 

desses núcleos, sob as pressões do aumento demográfico, em todas as direções, como 

resultado do processo livre e especulativo sobre o solo urbano. 

 

 

 

 

 
22 Vale aqui enfatizar que as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo não eram atendidas pelas subsidiárias da 

AMFORP. Provavelmente por esta razão, não há imagens referentes a estes centros nos relatórios. 
23 American... 1952, p. 17. Frases como esta foram recorrentes nas legendas das fotografias de grandes cidades, 

como as mostradas acima. 
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Figura 3. Vistas aéreas de Curitiba (acima) e de Campinas (abaixo), Brasil  

 

 

Fonte: American…,1958, p. 21; American… 1952, p. 17. 

 

Outras vistas, também aéreas ou elevadas, mas a distâncias mais curtas, ao focalizar tanto as 

capitais nacionais como cidades menores com perfil turístico, deram destaque particular para 

certos marcos arquitetônicos e seu entorno. Ao compor a narrativa sobre a cidade como sede 

do poder governamental, tem-se, nos retratos das capitais de Cuba, do Chile e da Venezuela, 

três obras emblemáticas, construídas na primeira metade do século XX: o Capitólio de 

Havana (1929), delineando uma “imposing view of the city”; o Barrio Cívico de Santiago 

(1932-1938), que compunha o “impressive panorama” da cidade; e o “ultra-modern Bolivar 

Center” (1949-1955), em Caracas, o qual aparece ilustrado em três diferentes relatórios anuais 

(Figura 4). 

Os conjuntos edificados nestas fotografias, apesar de filiados a distintas correntes 

arquitetônicas, compartilham uma composição fortemente marcada pela simetria, explicitando 

ordem e monumentalidade derivadas das tradições clássicas. Ainda que o ângulo da câmera 

imprima certa dinamicidade à imagem – transferido esse conteúdo à própria paisagem 

representada –, a força simbólica dessas estruturas, dentro do contexto dos relatórios anuais 

da AMFORP, denota a estabilidade na administração pública, sua parceria com a iniciativa 
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privada, e, principalmente, guardam familiaridade com estruturas icônicas do poder norte-

americano, como o Capitólio de Washington e o Rockfeller Center. 

Figura 4. Áreas centrais de Havana (acima) e Caracas (abaixo) ilustradas nos relatórios, com foco em 

edifícios icônicos: o Capitólio e o Centro Simón Bolívar, respectivamente.  

 

 
Fonte: American..., 1952, p. 23; American...,1953, p. 31. 

Os modernos centros de negócios em formação nas capitais nacionais foram outro tópico 

recorrente nos relatórios. Como vitrines desse processo foram eleitas, além de Havana e 

Caracas – servidas de energia elétrica pelas subsidiárias –, também localidades não atendidas, 

mas que serviram de exemplos de como o país se desenvolvia, e.g., a Cidade do México e 

Buenos Aires. Entre as torres de escritórios marcadamente verticais, ou as fachadas contínuas 

de múltiplos pavimentos, nas quais se divisam grandes letreiros, correm largas avenidas e vê-

se pessoas e automóveis circulando. Em duas fotografias, encontra-se também assinalada a 

posição dos escritórios das subsidiárias da AMFORP. Assim, reiteravam, concretamente, a 

participação direta da companhia na construção desses lugares eminentemente empresariais 

(Figura 5). 

Apesar de receberem particular importância na composição das imagens apresentadas acima, 

cabe assinalar que grandes eixos de circulação rodoviária estão presentes em 43% das 

imagens identificadas nos relatórios. Nessas, o trânsito de pessoas e de veículos automotivos, 

públicos e principalmente privados, aparece distribuído em várias faixas de circulação, de 

forma fluida e ordenada. Boulevards, highways e avenues são, igualmente, assunto recorrente 
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nas legendas. No Relatório de 195224, por exemplo, comentam-se as obras que punham 

abaixo os traços da cidade construída em momentos anteriores, em El Silencio: “narrow 

streets and old buildings give way to broad avenues and structures of most modern design as 

the phenomenal growth of Caracas, capital of Venezuela, continues”. Embora prevaleçam as 

intervenções em áreas centrais, foram assinaladas redes de estradas recém-construídas nas 

áreas de expansão, por vezes associadas a novos empreendimentos residenciais. 

Figura 5. Aspectos de centros comerciais e empresariais latino americanos nos relatórios. (a) Avenida 

Corrientes em Buenos Aires, onde está localizado o escritório da AMFORP; (b) Setor de negócios na 

Cidade do México; (c) Avenida Carlos III em Havana com destaque para o edifício da Cia. Cubana de 

Eletricidad 

 

  

Fonte: American...,1961, p.9 e 13; American..., 1957, p. 16. 

A emergência de novas formas de moradia, tornadas possíveis com a eletrificação, recebeu 

espaço privilegiado nas páginas dos relatórios acionários da AMFORP, sendo ilustrada tanto 

pelos edifícios de apartamentos isolados em lotes urbanos, principalmente em áreas centrais, 

quanto por grandes conjuntos, que visavam ofertar “modern houses at low cost”25 para as 

massas urbanas. As imagens do “huge apartment project” conhecido como “2 de Deciembre”, 

articulado à nova rede de “super highways”26, resultante de uma ação de “limpeza de favela”, 

em Caracas, Venezuela (Figura 6), e do Conjunto Residencial Lagoinha, construído em Belo 

Horizonte, Brasil, foram os dois projetos de caráter social destacados, e compuseram os 

relatórios de 1954 e 1955 (Figura 7).  

 
24 American... 1952, p. 27 
25 American..., 1954, p. 33.  
26 American... 1955, p. 33. 

a) 

b) 
c) 
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Figura 6. Projeto de apartamentos conhecido como 2 de Deciembre, Caracas – Venezuela  

 

 
Fonte: American..., 1954, p. 33; American..., 1955, p. 33. 

As propostas em foco, tributárias do desenvolvimento das experiências modernistas do 

período Entre Guerras na Europa, ilustravam, todavia, os resultados da estruturação de 

políticas públicas em escala nacional destinadas às massas urbanas, nos países da América 

Latina no pós-guerra, promovidas por órgãos como o Banco Obrero, na Venezuela, e os 

Institutos de Aposentadoria e Pensões, no Brasil27. Estas foram marcadas pela implantação de 

grandes conjuntos coletivos que, ao desenvolver o conceito de unidades de vizinhança, 

definiriam – conforme o discurso da AMFORP – o crescimento “típico” das cidades da 

América Latina28. Os assentamentos precários, as formas de habitar das populações excluídas 

da cidade “oficial” estavam fora do enquadramento das fotografias, ou eram enfatizadas 

apenas quando desapareciam em decorrência da implantação dos grandes projetos. Tais obras 

impressionavam tanto pelo porte quanto pelo caráter inovador de seu desenho. 

 

 

 

 

 
27 Sobre o assunto, cf. Sambricio, 2012. 
28 American... 1954, p. 23. Adaptado do original: “BELO HORIZONTE. Typical of the expansion and 

modernization taking place in cities of Brazil are these views of cities served by Foreign Power Subsidiaries”. 
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Figura 7. Conjunto Residencial Lagoinha, Belo Horizonte, Brasil 

 
Fonte: American..., 1954, p. 23. 

As somas de recursos energéticos necessários para atender às demandas decorrentes do novo 

estilo de vida urbana tornava-se particularmente visível nas vistas noturnas, publicadas nos 

relatórios de 1957, 1960 e 1963 (Figura 8). Essas assinalavam a presença da AMFORP nas 

cidades por meio do contributo da energia elétrica convertida em iluminação, tanto dos 

espaços públicos – praças e avenidas das cidades de Santiago e Cidade do Panamá –, como na 

concentração de janelas iluminadas dos altos e numerosos edifícios, celebrando as novas 

formas de morar, como na vista da cidade de Belo Horizonte. É interessante observar que, 

nestas fotografias, são mais recorrentes áreas costeiras, praças e parques, com presença de 

água ou arborização em destaque, demonstrando, na maior parte das vezes, locais pitorescos e 

aprazíveis.  

Figura 8. Vistas noturnas da Cidade do Panamá (acima) e de Santiago (abaixo) 

 

 
Fonte: American...,1962, p. 15; American..., 1960, p. 8; American...,1957, p. 33. 

Outro conjunto de fotografias urbanas – seja aérea, vista elevada ou com foco em 

determinados conjuntos e edifícios – buscavam realçar os atrativos turísticos nos países 

servidos pela Companhia, diferindo consideravelmente daquelas discutidas anteriormente. Em 
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tais, se vê ilustradas diferentes cidades, a maioria não capitais, nem necessariamente centros 

industriais em franca expansão. No panorama de Puebla – capa do Relatório de 1955 –, a 

cidade mexicana de gabarito predominantemente baixo aparece enquadrada por linhas 

horizontais, entre o verde em primeiro plano e os “famosos vulcões Popocatepetl e 

Ixtaccihuatl”, ao fundo, sob os quais a cidade parece repousar (Figura 9). 

Figura 9. Panorama da Cidade de Puebla, México 

 
Fonte: American..., 1955, frontispício. 

Já as vistas com câmera alta de cidades costeiras, como Guayaquil, Equador, ou Mar del 

Plata, Argentina, trazem pontos de interesse, que as distinguem em termos de beleza, 

arquitetônica ou natural. Tornam-se mais frequentes exemplares edilícios de outros estilos de 

arquitetura, para além do moderno, com referências historicistas: barroco, neogótico, 

neoclássico e eclético. A arquitetura religiosa, áreas de balneário, ou, ainda, experiências 

ligadas à visualização privilegiada da cidade são trazidas à tona29 (Figura 10). Os processos 

de verticalização aparecem, quando presentes, apenas insinuados em segundo plano ou no 

plano de fundo, marcados pelos trechos de mar a perder-se no horizonte. Entre estas imagens, 

pode-se incluir também vistas de praias que ofereciam estrutura mínima e oportunidade de 

descanso aos visitantes. 

Figura 10. Vista de Mar del Plata, Argentina, e teleférico sobre Caracas, Venezuela 

 
Fonte: American..., 1955, p. 17; American..., 1957, p. 25. 

 
29 American..., 1957, p. 25. Adaptado do original: “a spectacular view of Caracas, capital of Venezuela, is 

afforded those who take the world's longest cable car ride from Caracas over 7.000-foot Mt Avila to the 

Caribbean coast”. 
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Uma imagem que se distingue sobremaneira do conjunto geral de fotografias utilizadas para 

ilustrar os relatórios, publicado em 1958, mostra Celaya, no México, ou seu skyline visto a 

partir da usina de produção de energia, conforme a legenda (Figura 11). A estrutura em 

primeiro plano eleva-se e estabelece um efeito de contraste de escala, que parece colocar a 

cidade sob o domínio daquela máquina. De maneira análoga, os centros urbanos ilustrados 

nos relatórios, em geral, decerto estavam a depender – cada vez mais – do fornecimento de 

energia elétrica em larga escala e, consequentemente, da atuação da AMFORP.  

 

Figura 11. Skyline da Cidade de Celaya vista do guindaste da Estação Elétrica a Vapor 

 

Fonte: American..., 1958, p. 33. 

Os edifícios e seu “ultra-modern design” 

Além dos empreendimentos habitacionais mencionados no item anterior, um conjunto de 

outras obras foram selecionadas pela AMFORP para destacar os méritos construtivos dos 

países servidos pelas subsidiárias. Diferentemente das anteriores, estas ilustrações30 tinham 

como foco o edifício em sua maioria descontextualizados, salvo a imagem aérea de um Resort 

em Acapulco. As legendas referiam-se, em geral, ao “modern” ou “ultra-modern design” 

daquelas novas estruturas “served by Foreign Power Subsidiaries”. Assim como as cidades, 

as obras selecionadas para compor os relatórios se limitaram aos locais de atuação da 

AMFORP, não havendo qualquer referência aos seus projetistas, promotores ou 

financiadores. 

Parte destas constituem exemplares de reconhecida importância para a arquitetura latino-

americana que vinha sendo, cada vez mais, reconhecida mundialmente31. Identificada como 

uma vertente particular do já desgastado “Estilo Internacional”, esta produção despertara a 

atenção dos meios profissionais tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tendo recepção e 

interpretação de diferentes matizes – do entusiasmo e admiração, até certa desconfiança e 

descrédito. Conforme sintetizado por Gomes e Espinoza32, o foco deste olhar estrangeiro 

esteve inicialmente sobre a produção brasileira – como a Sede do Ministério da Educação e 

Saúde no Rio de Janeiro (1943) –, mas, a partir de os anos 1940-50, projetos de diversos 

 
30 Uma destas imagens não era uma fotografia, mas uma perspectiva do projeto. 
31 Esse tema já foi abordado por autores como Valerie Fraser, 2000, Josep Montaner, 2001, Nelci Tinem, 2006, 

entre tantos outros. 
32 Gomes e Espinoza, 2009. 
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países do continente passaram a figurar em revistas e publicações especializadas, os quais 

evidenciavam a qualidade que os latino-americanos estavam imprimindo à arquitetura e ao 

urbanismo naquela região, em sua maioria atendendo a grandes encomendas institucionais, 

muitas de interesse social.  

Vale ressaltar, contudo, que a divulgação de tais feitos atingia públicos mais amplos e se 

articulava, no campo cultural, aos interesses políticos e econômicos dos EUA no pós-guerra, 

como parte integrante de sua “Política da boa vizinhança”. Nesse sentido, destaca-se, por 

exemplo, a Exposição Latin American Architecture since 1945, organizada pelo Museu de 

Arte Moderna (MoMA) de Nova York em 1955, que pode ser vista como parte de uma série 

de exibições dedicadas à arquitetura moderna promovidas pela instituição desde os anos 1930: 

“Modern Architecture” (1932), “Brazil Builds” (1943), “Built in the USA: 1932–1944” (1944) 

e “Built in the USA: Post-war Architecture” (1953)33. Com claras intenções ideológicas em 

tempos de “pan-americanismo”, o recorte territorial inédito da exposição de 1955 mostrava o 

“desire to capture the entire region in one show under the notion of Latin America. This 

constructed totality reveals a shift in the Modern’s elucidation of the continent as presented in 

previous enterprises”34. 

É interessante notar que cinco das doze obras modernas que aparecem nos relatórios 

figuraram na citada exposição: o Hotel El Panamá, do arquiteto Edward Durell Stone; o 

Tribunal de Cuentas de Havana, de Aquiles Capablanca; a Biblioteca da Universidad 

Nacional Autonoma do México, de Juan O´Gorman; o Centro Bolivar, desenhado por 

Cipriano Domínguez com a participação direta de Maurice Rotival e o já citado conjunto 2 de 

Deciembre, ambos na Venezuela35. Os demais projetos selecionados incluem, também, outras 

obras de reconhecido caráter experimental e vanguardista, que tiveram diferentes graus 

ressonância nos círculos especializados e na historiografia contemporânea da Arquitetura, 

como a Unidad Vecinal Portales, no Chile, e o Conjunto Residencial Lagoinha, em Belo 

Horizonte, Brasil – ofuscado por sua divergência em relação às correntes mais hegemônicas 

da arquitetura moderna nacional36. Outros edifícios, como o prédio de apartamentos em 

Curitiba e a torre de apartamentos em Havana – com 34 pavimentos –, mais que exemplares 

destacados de arquitetura, eram objetos representativos da pujança da produção imobiliária 

naquelas regiões, e a adoção pelos grupos de poder aquisitivo médio e alto dos novos padrões 

de moradia, mais densos e verticalizados. 

As obras retratadas nas publicações representavam, portanto, a emergência de outras formas 

de morar em todas as classes sociais, dependentes do aporte de energia elétrica em larga 

escala para sua manutenção; edifícios institucionais, de Governo e de Educação; além de 

atrativos turísticos, nos quais se incluíram desde estruturas de hotelaria a edifícios icônicos e 

“exóticos” (Quadro 2).  

Ao retomar o campo da habitação social, percebe-se que a Comunidad 2 de Deciembre, em 

Caracas, estava efetivamente sob o foco da AMFORP. Era o resultado da intervenção 

considerada como “momento estelar” da epopeia dos superblocos implantados sob a iniciativa 

 
33 Del Real, 2012. 
34 Del Real, 2007, p. 95 
35 Quizhpe, 2014; Del Real, 2012. 
36 O projeto não se enquadrava nos moldes da chamada “Escola Carioca”, que teve como principal expoente o 

arquiteto Oscar Niemeyer, e cuja produção foi logo reconhecida e aclamada pela crítica internacional e, 

posteriormente, canonizada pela historiografia. O projeto do conjunto Lagoinha, por sua vez, permanece com 

autoria desconhecida. Cf. Bonduki, 2014. 
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do Banco Obrero, erguida sobre os escombros de áreas populares antigas e consolidadas, 

conforme desenho do escritório TABO, dirigido por Carlos Raúl Villanueva37. Após três 

etapas, havia-se edificado, entre 1955 e 1957, 26 superblocos e 42 blocos, que constituiriam – 

juntamente com parques, equipamentos e espaços comunitários –, uma experiência julgada 

sem paralelo naquele momento na América Latina38. A Unidad Vecinal Portales (1955-1969) 

foi, igualmente, uma obra com ampla ressonância nacional e internacional à época, sendo 

consagrada pela historiografia como exemplar de excelência da arquitetura chilena, concebida 

pelo Escritório Bresciani, Valdés, Castillo e Huidobro (BVCH)39. Com menos repercussão no 

quadro de obras residenciais modernas de larga escala do período, o Conj. Residencial 

Lagoinha, em Belo Horizonte, integra, também, este ciclo de experiências latino-americanas 

visando a implantação de grandes conjuntos habitacionais, e inseridos em políticas voltadas 

para moradia em escala nacional levadas a cabo pelos diversos governos neste período de 

rápida e intensa urbanização40.  

Quadro 2. Obras publicadas nos Relatórios segundo o país e a cidade onde se encontra 

País Obras (ano de referência do relatório) Localização 

Brasil Conjunto Residencial Lagoinha (1954) 

Edifício de Apartamentos em Curitiba (1954) 

Centro Cívico de Curitiba (1955). 

Belo Horizonte, 

Curitiba 

Curitiba 

Cuba Tribunal de Contas de Havana - desenho (1954) 

Edifício de apartamentos de luxo (1955) 

Havana 

Havana 

México Biblioteca da Universidade Nacional (1961) 

Resort em Acapulco (1962) 

Cidade do México, 

Acapulco 

Panamá Hotel El Panamá (1954) 

Edifício de Engenharia da Universidade do Panamá (1958) 

Cidade do Panamá 

Cidade do Panamá 

Venezuela Centro Simón Bolívar (1952, 1953) 

2 de Deciembre (1954, 1955) 

Caracas 

Caracas 

Chile Unidad Vecinal Diego Portales (1961) Santiago 
Fonte: Relatórios anuais da AMFORP publicados no período de 1952 a 1963. 

Nota: Elaboração própria. 

 

Dos edifícios institucionais, a AMFORP destacou, além do Centro Simón Bolivar – marco do 

processo modernizador de Caracas nos anos 1950 –, o Centro Cívico de Curitiba, no Brasil, e 

o Tribunal de Cuentas de Havana (Figura 12). O último é apresentado pelos organizadores da 

citada exposição no MoMA como um exemplar que evidenciava a influência dos elementos e 

da linguagem formal da escola carioca, em sua reinterpretação do léxico corbusiano, com 

clara referência ao celebrado Edifício do Ministério de Educação; na composição volumétrica 

e nos brise soleis, anunciando uma “nova monumentalidade” característica dos recentes 

edifícios governamentais da época41. Do mesmo modo, o Centro Cívico de Curitiba – 

claramente vinculado à nova tradição da modernidade brasileira em termos de arquitetura – 

 
37 O bairro operário em El Silencio (Caracas), também projetado por Villanueva, aparece apenas insinuado aos 

fundos das imagens que focalizam a Avenida e o Centro Bolívar, possivelmente devido à reinterpretação mais 

evidente de elementos da cultura tradicional hispânica em sua arquitetura. 
38 Villa, 2012. 
39 Segre, 1979; Oyarzun, Vera, 2012. 
40 Sambricio, 2012. 
41 Del Real, 2012. 
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com volumetria prismática horizontal, pilotis, panos de vidro – era apresentado como um 

produto típico da beleza arquitetônica das cidades em rápido crescimento no país (Figura 13).   

Figura 12. Sede do Tribunal de Contas de Havana 

 
Fonte: American..., 1955, p. 28. 

 

Figura 13. Centro Cívico de Curitiba, Brasil 

 

   
Fonte: American...,1956, p. 21. 

O edifício de Engenharia da Universidade do Panamá, assim como a Biblioteca da 

Universidade do México e a Unidad Vecinal Portales, integrava os grandes projetos de 

“cidades universitárias” que surpreenderiam o olhar estrangeiro à época42. Tal aspecto esteve 

também demarcado na exposição do MoMA em 1955, que incluiu projetos como a Cidade 

Universitária de Caracas. Ao tratar do edifício de Engenharia do Panamá, os editores do 

Relatório da AMFORP destacaram a associação entre nova arquitetura e a importância da 

educação43 – símbolo de desenvolvimento relacionado à perspectiva de mudança para uma 

sociedade mais urbana. Já a biblioteca, elemento icônico da moderna arquitetura mexicana 

integrada ao novo campus da UNAM, se distingue dos demais exemplares por manifestar 

mais claramente a incorporação das tradições pré-colombianas, vinculada à “mexicanidade” 

(Figura 14). Por esta razão, possivelmente, a obra é referida no relatório como um atrativo 

para visitantes no México, reforçando a ideia de exotismo e distinção arquitetônica nas 

expressões regionais do modernismo. 

 

 
42 Del Real, 2012; Fraser, 2000. 
43 American..., 1958, p. 35. Do original: “Modern Design and the importance of education are both reflected in 

the Engineering Building at Panama University”. 
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Figura 14. Biblioteca da UNAM, Cidade Universitária, Cidade do México 

 
Fonte: American..., 1961, p. 20. 

O mesmo ímpeto de mostrar estruturas capazes de potencializar a atividade turística na 

América Latina foram evidenciados por meio da publicação de fotografias aéreas focalizadas 

no Hotel El Panamá e do Resort em Acapulco. O primeiro, projeto de um arquiteto 

estadunidense – coautor da sede do MoMA em Nova York – fora utilizado como ilustração 

em anúncios distribuídos nos EUA relativos ao uso de materiais de construção inovadores na 

América Latina44. Eram, igualmente, estruturas de alta densidade construtiva, que 

demandavam o uso de materiais importados, de elevadores e maquinários específicos, para 

sua construção e funcionamento. 

A seleção fotográfica realizada pelos editores dos relatórios da AMFORP para apresentar a 

América Latina como vitrine de soluções inovadoras no campo da arquitetura e do urbanismo 

coincide, em grande medida, embora não completamente, com o conjunto de obras que 

passariam, naquele momento, a representar a imagem de modernidade que os governos latino-

americanos se esforçavam por construir, patrocinando projetos e intervenções massivas e de 

aspecto monumental, tanto para a estruturação de áreas inteiramente novas da cidade, como 

no arrasamento de seus centros antigos e áreas consolidadas. A American and Foreign Power 

Company – tal qual outras empresas e instituições estadunidenses – reforçava esta ideia por 

meio de sua narrativa visual, incorporada às publicações e documentos, mas de forma 

singular: o recorte visa delimitar e enfatizar sua própria contribuição neste processo. 

Reivindicava, desta forma, seu papel essencial ao fornecer um subsídio básico para a 

concretização da vontade modernizadora em curso, a energia elétrica.  

O aumento da demanda de energia parecia tanto ilimitada como irreversível aos leitores 

postos diante daquelas imagens impactantes, de torres de apartamentos, hotéis, escritórios e 

avenidas. Tais leitores eram, desta maneira, convidados a pairar sobre o território latino-

americano em prováveis aviões, estes mesmos um símbolo da modernidade que transformou a 

forma de olhar para a cidade e para o território, especialmente a partir da I Guerra Mundial. 

Sob este ângulo, ou a partir de postos elevados de observação – à semelhança de salas de altos 

edifícios corporativos – emergia não apenas um impressionante skyline, mas também – pode-

se supor – a promessa de construção de uma outra sociedade, urbana, industrial, moderna. 

 
44 Del Real, 2012. 
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Apesar disso, vestígios da antiga cidade herdada da colonização hispânica são, ainda, 

retratados, mas principalmente como concessão ao lazer dos visitantes, suporte de uma 

“indústria do turismo” emergente em vias de globalização, que interessava particularmente à 

Companhia, dado seu papel na variação do câmbio que facilitaria suas transações comerciais. 

Considerações Finais 

O intenso processo de urbanização nos países latino-americanos, resultado de um maior 

investimento em indústrias de bens intermediários, que demandavam novas tecnologias de 

fabrico e do incremento demográfico induzido, principalmente, pelo aumento das migrações 

campo-cidade entre as décadas de 1930 e 1960, foi acompanhado pelas exigências de novos 

aportes energéticos para suprir as necessidades em grande escala. Pese a instabilidade política, 

que colocava em risco os investimentos em alguns países e em cheque a permanência da 

“Política de boa vizinhança”, seu potencial para novos empreendimentos parecia infinito. 

No entanto, a sobrecarga no sistema operacional de fornecimento de energia, agravada nos 

anos 1950, requeria a modernização das infraestruturas de produção, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. Da American and Foreign Power Company (AMFORP) – 

uma das companhias do setor energético em atuação na América Latina desde 1917 – tal 

empreendimento demandou investimentos maciços, a serem captados, principalmente, pela 

venda de suas ações. Para atingir esse objetivo, diversas estratégias foram elaboradas pelos 

diretores da empresa, como a persuasão pelo uso de publicidade, informes e notícias sobre a 

América Latina, voltadas aos investidores estrangeiros, nos quais a cidade e a arquitetura 

ocupariam espaço privilegiado. 

E não era sem razão, já que com a continuidade da aliança, iniciada nos anos 1930, entre 

Estado e vanguarda intelectual, o território latino-americano havia sido convertido, no pós-

guerra, em um laboratório privilegiado para novas teorias do desenvolvimento, que conferiam 

à cidade o papel de “motor da modernização social, em íntima relação com as forças 

produtivas e com a consolidação dos poderes políticos centralizados”45. Nos anos 1950 e 

início dos anos 1960, a América Latina seria ainda vista, no mundo ocidental, como o lugar 

onde uma “verdadeira modernização” se tornaria possível 46. A “cidade latino-americana” se 

produziria, então, como categoria chave no pensamento social da época, notadamente no 

âmbito do funcionalismo estadunidense, “pan-americanizado” em uma rede de instituições, 

tais como a UNESCO, a CEPAL, Fundações Ford e Rockfeller, entre outras47. 

A AMFORP, ao inserir imagens desses centros urbanos em diferentes países em seus 

relatórios, parece se alinhar a visões mais positivas sobre a “cidade latino-americana”. Ao 

enfocar as áreas centrais, que eram objeto de grandes intervenções modernizadoras, ou as 

zonas de expansão planificadas, com extensos conjuntos de habitação, reforçava-se a 

identidade da região como lócus, por excelência, do moderno. Esta imagem estava vinculada 

ao surgimento de uma nova arquitetura – apresentada como típica pela empresa – e que 

mantinha forte vínculos com o chamado “Estilo Internacional”, mas dava-lhes uma expressão 

própria, mais americana que europeia. Os arranha-céus, assim como outros elementos 

simbólicos da paisagem estadunidense, como o capitólio ou as redes de superhighways, 

 
45 Gorelik, 2005, p. 117. 
46 Gorelik, 2005, p. 117. 
47 Gorelik, 2005, p. 117. 
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também contribuíam, decerto, para a percepção, por parte dos leitores, acerca da adoção dos 

EUA como modelo a ser seguido por estes países, o que se revestia de particular importância 

no tenso clima de Guerra Fria. 

Incluídas nesse contexto, as fotografias da cidade e de seus edifícios usadas pela AMFORP 

tinham o papel de assinalar a importância da eletrificação como condição essencial desses 

processos modernizadores, reforçando a relevância social de suas atividades empresariais 

junto aos interessados. Enfatizavam ainda o potencial para a continuidade e a expansão do 

fornecimento de energia, dada a tendência de aumento da demanda para assegurar a 

manutenção de novos padrões de vida e o desenvolvimento urbano-industrial. Ademais, o 

recorte temático apontava para possíveis áreas de investimento alternativas à energia, que 

seriam, posteriormente, alvo de suas inversões, visando a segurança financeira por meio da 

diversificação dos ativos. 

Pode-se dizer que, por meio das imagens que fez circular – não apenas em seus relatórios, 

mas também em revistas, peças publicitárias e exposições que promoveu – a AMFORP 

buscava transmitir aos seus investidores uma mensagem de confiança e otimismo, esforçando-

se por construir uma identidade tanto para a empresa quanto para a América Latina, 

fortemente vinculadas entre si e a um projeto específico de modernidade ocidental. Ambos 

sofreriam fortes críticas e transformações, já nos anos 1960, mas esta é uma outra história. 
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