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Introdução

Entre os anos 1920 e 1960, embora houvesse uma intensa circulação 
de ideias e de profissionais pelo continente, não foram produzidos no 
Brasil muitos trabalhos com visão de conjunto sobre o urbanismo na 
América do Sul. E, em geral, nestas construções predominam os enfoques 
sobre o período colonial, ganhando relevo as diferenças entre as formas de 
ocupação espanhola e portuguesa, na América.

Neste trabalho, optamos por construir um quadro de referência, com 
base na análise de alguns autores, como uma pequena contribuição a um 
tema que exige um estudo muito mais abrangente. Um amplo quadro de 
referência é necessário para enfrentar dois desafios: um é a recuperação 
histórica de diversos autores que têm sido esquecidos pela literatura, cuja 
contribuição é essencial para lidar com os estudos sobre a América do Sul 
na atualidade. Outro é eliminar a fronteira entre o Brasil e outros países, 
já que autores não-brasileiros que construíram visões sobre a América do 
Sul ou América Latina são pouco conhecidos no Brasil, e a historiografia 
urbana brasileira é razoavelmente desconhecida fora de nossas fronteiras.

Diante deste quadro, e das limitações apontadas, inicialmente optamos 
por trabalhar sobre duas obras que representam, a nosso juízo, dois 
paradigmas sobre as questões assinaladas acima e que usaremos para balizar 
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uma discussão sobre o urbanismo na América do Sul até aproximadamente 
a década de 1960. Trata-se de Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de 
Holanda, surgido em 1936, e de Evolução urbana do Brasil: 1500-1720, 
de Nestor Goulart Reis Filho, publicado em 1968. O nexo que une ambas 
as obras é que a segunda contesta algumas das conclusões da primeira e é 
o resultado de uma tese da qual o próprio S. B. de Holanda foi membro 
da banca. Embora enfoquem o período colonial, têm validade para nós 
pelo fato de que se trata, para ambos, apenas de um recorte para discutir o 
presente em que as obras foram escritas, os anos 1930 e 1960.

Depois, apontamos para um diálogo com alguns pesquisadores não-
brasileiros, José Luis Romero, Angel Rama e Jorge Enrique Hardoy, que 
produziram obras onde uma visão abrangente da cidade latino-americana 
é central, e também para algumas questões que emergem desta temática, 
em confronto com a produção brasileira1.

Um panorama geral

As primeiras décadas do século XX no Brasil são marcadas, no 
campo da arquitetura e do urbanismo, pela coexistência e mudança de 
paradigmas, refletindo em algumas situações o debate internacional, em 
outras as circunstâncias internas que evidenciam a complexidade dos 
processos em pauta. Por um lado, a herança do século XIX é continuada 
através de arquitetos ou experiências, como na cidade de Goiânia (1933) 
ou no plano Agache para o Rio de Janeiro (1930). Outras vozes buscam 
incorporar a dimensão cultural e física local nos projetos, o que produz 
vertentes diversas, como a arquitetura neocolonial, adotada por nomes 
como Ricardo Severo, José Marianno Filho e Lucio Costa, este no início da 
carreira. Há ainda a consolidação e fortalecimento da corrente modernista, 
que, por um lado, irá recolher as ideias e experiências internacionais, mas 
também, e isto é particularmente próprio do caso brasileiro, propor uma 
continuidade com os tempos coloniais. Neste debate, há um constante 
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diálogo entre os domínios internacional e local, que se resolvem em 
diversos graus de articulação dessas instâncias2.

Na América do Sul, em diferentes épocas, circularam conceitos 
diversos e profissionais estrangeiros, como Joseph Bouvard, Jean Nicolas 
Forestier, Alfred Agache, Le Corbusier, Vladimiro Acosta, Ernesto Rogers, 
Enrico Tedeschi, Barry Parker, Giulio Carlo Argan, Charles Thays, Victor 
Dubugras, Josep Lluis Sert, Werner Hegemann, Karl Brunner, Antonio 
Bonet, Gastón Bardet, entre muitos outros3. Isto permitiu a construção 
de uma frutífera linha de pesquisas sobre a atividade destes arquitetos e o 
impacto ou não que suas obras e princípios tiveram.

Ao mesmo tempo, no Brasil ou na América do Sul, não é possível 
desvincular este campo de ideias das transformações sociais, em especial 
as que ocorrem a partir de fins do século XIX. Neste contexto, para ajudar 
a entendê-las, assumem papel importante os chamados “intérpretes do 
Brasil”, ou seja, aqueles que buscaram entender desde pontos de vista e 
abordagens diversas o que é este país e como transformá-lo4. Entram neste 
universo, entre outros, Euclides da Cunha, Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., 
Raymundo Faoro, Celso Furtado, Florestan Fernandes, Antonio Candido 
e Sérgio Buarque de Holanda.

No Brasil, em particular a partir da década de 1930, o debate em 
torno da cultura brasileira se intensificou, produzindo um rico ambiente 
que reuniu intelectuais de diversas formações. Muitos dos arquitetos que 
defenderam e praticaram a arquitetura moderna no Brasil são os mesmos 
responsáveis pela criação dos órgãos de defesa do patrimônio. O SPHAN 
– Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – (atualmente 
IPHAN) foi criado oficialmente em 1937. Entre os personagens que 
participaram de sua criação, citamos Rodrigo Melo Franco de Andrade, 
Mário de Andrade (que realizou o anteprojeto para criação do SPHAN, 
em 1936), Paulo Duarte, Lucio Costa, Carlos Drummond de Andrade, 
Gustavo Capanema, Alceu Amoroso Lima, Pedro Nava, Manuel Bandeira, 
entre tantos outros.



264  urbanisMo na aMérica do sul: circulação de ideias e constituição do caMpo, 1920-1960

Nesse período, surgem também algumas das obras paradigmáticas de 
interpretação do Brasil: nos referimos a Sobrados e mucambos, de Gilberto 
Freyre, publicado no ano de 1936, Formação do Brasil contemporâneo, 
de Caio Prado Jr., de 19425, e Raízes do Brasil, de Sergio Buarque de 
Holanda, de 1936 (edição prefaciada por Gilberto Freyre), obras em que 
a ocupação do território e a dimensão urbana têm papel importante.

Podemos afirmar que a obra de S. B. de Holanda é também resultado 
dessas circunstâncias. Manteve intenso contato com diversos protagonistas 
destes tempos, em particular com Manuel Bandeira, Carlos Drummond 
de Andrade, Mário de Andrade, Gilberto Freyre e Di Cavalcanti, e foi 
amigo pessoal de Rodrigo Melo Franco de Andrade, um dos responsáveis 
pela criação do SPHAN e seu diretor de 1937 a 1968. S. B. de Holanda 
também fez parte da Comissão de Teatro do Ministério da Educação, a 
convite de Gustavo Capanema. Sua atuação ocorreu principalmente no 
Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1946, quando retornou a São Paulo, 
depois de 25 anos, para assumir a direção do Museu Paulista.

Com Raízes do Brasil, S. B. de Holanda nos oferece, além de uma 
interpretação do país, por sinal ainda extremamente atual, apesar de 
transcorridos mais de setenta anos, um capítulo que nos interessa mais 
especificamente, intitulado “o semeador e o ladrilhador”6. Impressiona o 
impacto que este capítulo teve e continua tendo na historiografia urbana, 
citado até hoje sempre que as cidades espanholas e portuguesas na América 
entram em pauta, em especial em trabalhos publicados fora do Brasil. 
Nesse texto, Buarque de Holanda contrapõe as cidades brasileiras, que 
teriam sido construídas como produto do acaso, às espanholas, que, ao 
contrário, obedeceriam a um plano.

Quase três décadas depois, surge, em 1968, o livro Evolução urbana 
do Brasil: 1500-1720, de Nestor Goulart Reis7, resultado de uma tese de  
livre-docência defendida em 1964 na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo e da qual participa, como já foi 
dito, o próprio S. B. de Holanda como membro da banca. A visão é outra, 
como veremos adiante.
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Raízes do Brasil

Na obra Raízes do Brasil, S. B. de Holanda tenta entender não só os 
principais elementos formadores do Brasil, como sua herança no Brasil 
dos anos 1930, em um momento potencial de mudanças, com “uma 
população em vias de organizar-se politicamente” (HOLANDA, 2006, 
p. 55), e pensar como superar esse legado na direção da modernização. 
Imbuído de um ferramental teórico oriundo de diferentes correntes, nesta 
tarefa procura caracterizar as raízes mentais daqueles que colonizaram 
estas terras, que teria sido obra de “aventureiros”, em busca da “riqueza 
que custa ousadia, não trabalho” (HOLANDA, 2006, p. 40), os únicos 
capazes de empreender a tarefa, em contraposição aos “trabalhadores”.

Ao mesmo tempo em que isto viabiliza a conquista e ocupação do 
território, irá caracterizar um perfil que S. B. de Holanda julga necessário 
superar. Não se trata apenas de uma característica do português, mas uma 
matriz própria dos povos ibéricos, que, ao contrário dos seus vizinhos 
europeus, buscam uma vida baseada na “invencível repulsa que sempre 
lhes inspirou toda moral fundada no culto ao trabalho” (HOLANDA, 
2006, p. 27), própria da herança ibérica.8

Uma de suas principais referências teóricas é Max Weber, cuja leitura 
aprofunda após estadia em Berlim, entre 1929 e fins de 1930. Em contraste 
com o estado weberiano9, critica o culto à personalidade dos ibéricos, já 
que “o Estado não é uma ampliação do círculo familiar” (HOLANDA, 
2006, p. 153). O “homem cordial”, expressão cunhada por Ribeiro 
Couto, sintetiza este perfil, do sujeito que prioriza seu círculo imediato 
em detrimento do geral:

O que principalmente os distingue é, isto sim, certa incapacidade, que 
se diria congênita, de fazer prevalecer qualquer forma de ordenação 
impessoal e mecânica sobre as relações de caráter orgânico e comunal, 
como o são as que se fundam no parentesco, na vizinhança e na amizade. 
(HOLANDA, 2006, p. 148)
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Uma terceira questão está na primazia da vida rural. Aponta para 
um fato essencial: no Brasil, as cidades tinham vida intermitente, eram 
“cidades de domingo”. A vida nos primeiros séculos se passava nos 
engenhos, enquanto as vilas e cidades eram usadas nas festas ou para as 
atividades de comércio na época das safras. Ao contrário de outros lugares, 
a prosperidade dos centros de produção agrícola se fez às custas dos meios 
urbanos.

Além disso, há duas questões no livro de S. B. de Holanda que merecem 
ser destacadas: a primeira é que sua análise centra-se primordialmente em 
um aspecto físico, o traçado, o que é menos usual entre os historiadores, 
singularidade que permite ao autor combinar ao mesmo tempo uma 
interpretação do Brasil com a análise de um aspecto formal do urbanismo. 
Aqui está um dos paradoxos do livro: uma matriz ibérica, se não idêntica, 
muito parecida, produz resultados completamente distintos – o “múltiplo 
no seio do uno” (HOLANDA, 2006, p. 240), segundo palavras de 
Antonio Candido. Os espanhóis criam um sistema de ocupação do 
território onde o papel principal cabe à cidade. Desde esta entidade, a 
coroa espanhola procede de forma centralizada à ocupação do território. 
Estas cidades, que em sua maioria eram traçadas em quadrícula, deviam 
obedecer a uma legislação específica e detalhada (consolidada desde cedo 
nas Ordenanzas de descobrimiento y población, de 1573), e configuram um 
modelo plenamente identificável. No caso dos portugueses, para S. B. de 
Holanda, as cidades foram feitas ao capricho do terreno, sem plano, sem 
ordem, com um certo “desleixo”, que, por outro lado, mostra também o 
reconhecimento de uma capacidade de adaptação às circunstâncias que os 
espanhóis não tiveram. Citamos duas frases desta obra:

Em nosso próprio continente a colonização espanhola caracterizou-se 
largamente pelo que faltou à portuguesa: por uma aplicação insistente 
em assegurar o predomínio militar, econômico e político da metrópole 
sobre as terras conquistadas, mediante a criação de grandes núcleos de 
povoação estáveis e bem ordenados. (HOLANDA, 2006, p. 98)
[...]
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Essa exploração dos trópicos não se processou, em verdade, por um 
empreendimento metódico e racional, não emanou de uma vontade 
construtora e enérgica: fez-se antes com desleixo e certo abandono. 
Dir-se-ia mesmo que se fez apesar de seus autores. E o reconhecimento 
desse fato não constitui menoscabo à grandeza do esforço português. 
(HOLANDA, 2006, p. 33)

Em definitivo, o estudo das cidades e do urbanismo no Brasil era até a 
época da publicação desta obra praticamente desconhecido. As evidências 
estavam nas cidades, que guardavam sua história. S. B. de Holanda não foi 
apenas um pioneiro do estudo conjunto da cidade espanhola e portuguesa 
na América, mas também da cidade brasileira. 

Figura 1 – Capa da primeira edição de Raízes do Brasil, de S. B. de Holanda.



268  urbanisMo na aMérica do sul: circulação de ideias e constituição do caMpo, 1920-1960

Outras fontes: urbanismo no Brasil10

Os estudos sobre o urbanismo no Brasil tomaram efetivo impulso há 
poucas décadas. Mas existem alguns estudos pioneiros que devem ser 
citados. No século XIX, estão os trabalhos de Manuel Aires do Casal, 
Corografia brasílica, de 1817, ou o Diccionario geographico historico e 
descriptivo do imperio do Brazil, contendo a origem e historia de cada 
provincia, cidade, villa e aldeia, de Milliet Saint-Adolphe, de 1845.

Podemos citar também dois estrangeiros que vieram para o Brasil 
quando da criação da Universidade de São Paulo, com contribuições 
essenciais: Pierre Monbeig, que em 1949 escreveu Pioneiros e fazendeiros 
de São Paulo, um trabalho de geografia sobre a ocupação do estado de São 
Paulo, e Pierre Deffontaines, que publicou, em 1944, Como se constituiu 
no Brasil a rede de cidades. Foram dos primeiros a estudar a rede urbana, e 
não apenas as cidades.

Podemos citar ainda como antecedentes os trabalhos de Teodoro 
Sampaio sobre Salvador e São Paulo (publicados depois de sua morte, em 
1937); de Paulo Thedim Barreto, um dos primeiros a identificar diretrizes 
urbanas oficiais nos seus estudos sobre o Piauí (1938); de Joaquim Cardoso, 
sobre o Recife (1940); de Plínio Salgado, com seu Como nasceram as 
cidades do Brasil (1946); de Sylvio de Vasconcelos sobre as vilas mineiras 
(1956); e de Manoel Rodrigues Ferreira (1959), autor de um minucioso 
estudo sobre o urbanismo em todo o Brasil.

Um ponto de inflexão é o texto essencial produzido por Aroldo de 
Azevedo em 1956, Vilas e cidades do Brasil colonial: ensaio de geografia 
urbana retrospectiva (AZEVEDO, 1956). Este texto, que serviu como 
fonte para as datas de fundação de cidades utilizadas por N. G. Reis, é um 
extenso estudo de geografia urbana enfatizando a rede urbana brasileira. 
Sobre o traçado, faz sintéticos comentários, reconhecendo a existência de 
alguma regularidade, mas concordando em essência com a visão de S. B. 
de Holanda.
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Com relação à iconografia, uma obra importante é Ensaio de iconografia 
das cidades portuguesas de ultramar, de Luis Silveira, provavelmente a 
primeira grande sistematização sobre as cidades portuguesas. São quatro 
volumes, um deles dedicado ao Brasil.

Após a defesa da tese, N. G. Reis publica o livro correspondente em 
1968, ao qual voltaremos mais adiante. No mesmo ano, Paulo Santos 
apresenta, no V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, o 
texto Formação de cidades no Brasil colonial (SANTOS, 2001). Trata-se de 
um trabalho amplo, já que examina as características de cidades nas quais 
podem ser encontradas as origens da cidade brasileira. Chamou-as de a 
“cidade informal”, a “cidade muçulmana da Idade Média”, a “cidade cristã 
da Idade Média” e a “cidade do Renascimento”. Da mesma forma que 
S. B. de Holanda, também estuda as cidades de colonização hispânica. 
No caso da cidade brasileira, realiza um estudo sobre a legislação e o 
traçado das cidades, classificando-as (para o período colonial) em: “cidade 
de afirmação de posse e defesa da costa e cidades do litoral em geral”, 
“cidades de conquista do interior” e “cidades de penetração rumo às 
fronteiras oeste e sul”. Quanto aos traçados, haveria: traçados inteiramente 
irregulares; traçados de relativa regularidade; traçados que inicialmente 
foram irregulares e depois, refeitos, adquirindo perfeita regularidade; e 
traçados perfeitamente regulares.

Em essência, o trabalho de Paulo Santos pode ser considerado um 
detalhamento daquele realizado por S. B. de Holanda, já que prevalece a 
mesma posição sobre as diferenças entre portugueses e espanhóis, e estas 
diferenças estão plasmadas principalmente na legislação e no traçado. 
Além disso, o foco é a cidade e não a rede urbana11. 

Urbanismo na América do Sul

Sobre aspectos parciais do urbanismo na América do Sul, há muitas 
referências, principalmente em revistas, o que denota a circulação de 
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ideias e experiências no continente. Mas, no Brasil, a historiografia com 
visão de conjunto sobre o urbanismo na América Latina ou América do 
Sul é escassa no período em questão.

Mas há alguns exemplos: entre 1959 e 1961, João Boltshauser 
produziu uma obra singular: Noções de evolução urbana nas Américas 
(BOLTSHAUSER, 1959-1961), no qual trata não apenas do que 
chamamos América Latina como também das ocupações francesas, 
holandesas, suecas e inglesas na América do Norte. Tem o mérito principal 
de buscar uma interpretação de conjunto para a “evolução urbana“ em 
toda a América. Suas conclusões apontam para três fases de “implantação 
de núcleos habitados”: 

Tipo de urbanização irregular1. 
Tipo de organização regular2. 
Tipo de urbanização racional e complexa.3. 

A urbanização brasileira estaria situada no primeiro caso e somente no 
século XIX é que apareceriam soluções do segundo tipo. O terceiro tipo 
apareceria somente no século XX, como consequência da introdução dos 
princípios da cidade-jardim. Ao lado do mérito de buscar uma explicação 
de conjunto, suas limitações estão na profundidade e abordagens adotadas: 
por exemplo, a análise das cidades por funções (militar, administrativa, 
extração e exploração, comercial ou de transporte, industrial), a abordagem 
da cidade como um organismo vivo ou uma visão evolutiva de derivação 
biológica (“o urbanista é o médico das cidades”). Há ainda alguns 
equívocos, como a afirmação de somente existirem traçados regulares no 
Brasil a partir do século XIX, desconsiderando cidades como São Luís, 
no Maranhão, e Belém, no Pará, do século XVII, e as inúmeras cidades 
fundadas no século XVIII.

Há ainda olhares de conjunto sobre o continente realizados por 
estrangeiros. Fernando Devoto e Boris Fausto consideram que a vantagem 
destes é que, por olharem o continente de fora, conseguem uma visão mais 
geral (FAUSTO; DEVOTO, 2004). Entre estes autores, encontramos 
Robert Smith e Richard Morse. 
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A visão do primeiro, na mesma linha de S. B. de Holanda, é a de que 
os portugueses não conheciam a ordem. Transcrevemos alguns trechos:

Os portugueses estabeleceram no Brasil, quase intacto, o mundo que 
haviam criado na Europa. 
[...]
A ordem era ignorada pelos portugueses como assinalavam deliciados 
os viajantes [...] Nada inventaram os portugueses no planejamento de 
cidades em países novos. Ao contrário dos espanhóis, que eram instruídos 
por lei a executar um gradeado regular de ruas que se entrecruzam em 
torno de uma praça central, os portugueses não mantinham regras, 
exceto a antiga, da defesa através da altura. 
[...]
Esta é a clássica mise-en-scène luso brasileira, o fundo dramático da 
arquitetura primitiva. Encontra-se também em Olinda, no Rio de 
Janeiro e nas cidades posteriores de Minas Gerais, porém somente 
na Bahia o padrão foi tão plenamente desenvolvido. (SMITH, 1955,  
p. 11,12,13)

Mas Robert Smith (1955), em trabalho posterior, reconhece também 
a existência de alguns núcleos com características de traçado regular: a 
Recife holandesa, Mariana (seria o primeiro núcleo português a usar a 
grelha no Brasil), que, segundo ele:

 [...] certamente antecipa a aparência formal em Portugal na reconstrução 
de Lisboa depois do terremoto de 1755 e a edificação da comunidade 
modelar de Vila Real de Sto. Antônio no Rio Guadiana em 1774 [...] 
(SMITH, 1955, p. 10, tradução nossa)

São Luís (1614), Belém (1616) e as inúmeras cidades fundadas através 
do território no século XVIII não são citadas. Como conclusão, evidencia 
a diferença: as cidades espanholas seguem a forma rígida da grelha e são 
muito parecidas entre si, e as portuguesas, ao contrário, caracterizadas por 
assentamentos em áreas de topografia irregular, sem planos e ruas estreitas 
que dificultavam qualquer comunicação, onde os “[...] planos resultantes 
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são todos diferentes entre si, desordenados mas pitorescos” (SMITH, 1955, 
p. 11, tradução nossa). Uma, sobrevivente de procedimentos medievais, 
a outra, produto do Renascimento. Conclui: “seria difícil imaginar dois 
tipos de urbanismo mais distintos do que os empregados na América 
portuguesa e espanhola” (SMITH, 1955, p. 11, tradução nossa).

Já Richard Morse tem um papel fundamental nos estudos sobre a 
urbanização latino-americana. Chegou a São Paulo em setembro de 
1947, onde esteve até dezembro de 1948. Nesse período, escreveu um dos 
trabalhos mais importantes sobre a cidade: De comunidade a metrópole: 
biografia de São Paulo, que foi publicado em português em 1954 por 
ocasião das comemorações do IV Centenário da cidade (MORSE, 1954). 
Nesta obra, atem-se essencialmente à cidade de São Paulo, com um viés 
fortemente cultural, trazendo, como jovem pesquisador, a referência da 
Escola de Chicago (como indica o próprio título do livro), que serve de 
baliza para as análises, embora questione sua validade em diversos pontos. 

Esta obra é novamente publicada em 1970 e, nessa ocasião, o autor 
inclui uma introdução onde já está incorporada a discussão sobre a 
cidade latino-americana (MORSE, 1970). É importante lembrar que 
Richard Morse trabalhou com diversos pesquisadores latino-americanos, 
como Jorge E. Hardoy e Richard Schaedel, na promoção de congressos e 
reuniões, em especial os simpósios realizados desde 1966 nos Congressos 
Internacionais de Americanistas.

Na referida introdução, Morse procura situar as cidades realizadas 
por espanhóis e portugueses dentro de um quadro geral da história 
urbana, e destaca a diferença entre ambas: a espanhola obedece a “fôrças 
e circunstâncias análogas às da Reconquista peninsular” (MORSE, 1970, 
p. 9) que forneceram o modelo. Entretanto, tomando como referência 
a cidade contemporânea, afirma que é possível identificar cinco traços 
comuns na história urbana da América Latina, no período colonial, mesmo 
considerando as diferenças entre a tradição espanhola e portuguesa, em 
uma das raras visões de conjunto sobre ambas:
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1. A colonização foi em grande parte um empreendimento urbano, 
levado a cabo por pessoas de mentalidade urbana. O núcleo municipal 
foi o ponto de partida para a ocupação da terra, ao contrário da cidade 
da Europa ocidental, que correspondeu a um movimento de energias 
econômicas abandonando a agricultura rumo à transformação e à 
distribuição.
2. Apesar de certas regulamentações, a escolha dos sítios urbanos foi 
freqüentemente arbitrária, mal orientada ou ditada por considerações 
passageiras. Foi geral em todo o período colonial o abandono ou 
transferência de cidades.
3. A emigração da Europa tendia a recrutar gente em camadas sociais 
deslocadas ou marginais. Os primeiros a chegar à América tomaram 
posse das terras à volta das novas cidades e reservaram direitos especiais 
para os seus descendentes. Assim, um primeiro momento de democracia 
social foi seguido pela consolidação de uma oligarquia baseada na posse 
da terra e na prioridade da data de chegada.
4. A continuidade das instituições e dos processos municipais foi 
ameaçada pelo deslocamento do patriciado urbano para os seus domínios 
rurais. Tendo irradiado as próprias energias de modo centrífugo no 
sentido da terra, as cidades tenderam a tornar-se apêndices do campo, 
com exceção dos grandes centros privilegiados da burocracia e do 
comércio [...] A substituição dos grupos de parentesco pelos grupos de 
localidade, que Weber considera tão característica das cidades européias 
medievais, foi muito menos pronunciada na América Latina [...] Isso 
quer dizer que a cidade não se diferençou politicamente do campo; não 
era uma “comuna” tentando expandir a sua jurisdição sobre uma área 
rural. Uma municipalidade incluía de fato áreas rurais, não havendo 
interstícios entre as jurisdições municipais. Mais típico do que a luta 
entre grupos burgueses e feudais foi o conflito entre as oligarquias locais, 
urbano-rurais (em termos romanos, a classe “curial”), e os agentes da 
burocracia régia.
5. As redes urbanas desenvolveram-se debilmente. Com freqüência, eram 
formidáveis as barreiras geográficas opostas às comunicações regionais, 
enquanto a política mercantilista da coroa pouco fez para estimular os 
centros da produção econômica complementar. As cidades do Novo 
Mundo tenderam a ligar-se individualmente às metrópoles ultramarinas 
e a isolar-se umas das outras. (MORSE, 1970, p. 11)
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É importante ainda citar o nome de Murillo Marx, que, a partir dos 
anos 1980, produzirá diversos trabalhos sobre a cidade brasileira com 
referências à cidade hispano-americana.

Finalizando, uma rápida leitura das principais histórias da cidade 
ou do urbanismo fazem pouca menção ao urbanismo no Brasil ou em 
Portugal (eventualmente a praça do Comércio, em Lisboa), ao passo 
que o urbanismo hispano-americano geralmente se faz presente. Aldo 
Rossi (2001), na introdução de A arquitetura da cidade, menciona as 
possibilidades advindas do confronto entre a colonização espanhola e 
a portuguesa, neste caso apoiadas em Gilberto Freyre, para entender a 
formação da cidade da América do Sul. Um caso curioso é o de Lavedan, 
que aborda as cidades hispano-americanas, mas não as luso-americanas, e 
destaca, no século XX, a construção da cidade de Goiânia (LAVEDAN, 
1941, 1952).

Evolução urbana do Brasil

O outro pólo em que nos apoiamos para fazer esta análise é a 
obra Evolução urbana do Brasil. Nesta tese, N. G. Reis mostra que os 
portugueses tinham plena consciência dos procedimentos que adotaram 
aqui, condizentes com as possibilidades e potencialidades do Brasil nos 
séculos XVI e XVII, e com o que encontraram em terras brasileiras.  
Ou seja, não eram resultado do desconhecimento da ordem nem de 
desleixo. Depois, já no século XVIII (período não abordado no trabalho 
citado), a história seria outra, com a descoberta do ouro.

Mas suas preocupações transcendiam o problema do traçado; sua 
contribuição, na época, estava em estudar a urbanização, entendida 
como processo social. Isto implicava em incorporar o entendimento da 
dinâmica dos fenômenos urbanos em um cenário de intensa urbanização 
na América Latina. A escolha do recorte colonial servia para guardar 
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ano oficial da descoberta de ouro nas Minas Gerais, lembrando que 
em 1720 já havia um intenso processo de urbanização nessa área.
Max Weber é uma referência importante para S. B. de Holanda. 2. 
Neste sentido, questiona o uso da interpretação daquele autor para 
a situação brasileira, já que seria necessário criar um “tipo diferente 
das cidades de principado, de consumidores, de produtores, 
de comerciantes, e que M. Weber não previra, ocupado com as 
condições da Europa e do Oriente” (Manuscrito – Arquivo Central 
da Unicamp – Ver figura 3). Não está claro se é um comentário 
ou mais provavelmente uma crítica, que neste caso não teria 
compreendido bem a proposta formulada por Nestor, de trabalhar 
com a realidade brasileira dos anos 1960, questionando a validade 
dos modelos teóricos referentes a outros quadros sociais e históricos. 
Por um lado, N. G. Reis partilha da visão de M. Weber pela sua 
amplitude e coerência, mas faz alterações: entre outras, as que se 
referem à passagem da escala da Cidade-Estado para outros níveis, 
onde a complexidade é maior. 
Para S. B. de Holanda, a “identificação de Portugal com os interesses 3. 
financeiros holandeses” é uma “explicação sugestiva” (Manuscrito 
– Arquivo Central da Unicamp) de Celso Furtado que precisava 
ser revista. É uma questão importante, já que N. G. Reis estuda 
a rede urbana internacional (ao contrário de S. B. de Holanda 
que foca a cidade), na qual esses fluxos e circuitos comerciais são 
fundamentais. 
Não existiriam as “camadas urbanas” à época, somente mais tarde. 4. 
A ideia deriva de Gilberto Freyre. 
Algo caro à historiografia: a compreensão de que, nas mesmas 5. 
condições, os holandeses fizeram o mesmo que os portugueses. 
Para S. B. de Holanda, as condições não eram as mesmas, embora 
suas anotações não sejam muito elucidativas neste sentido. 
As datas de fundação das cidades estão corrigidas, item ao qual  6. 
S. B. de Holanda deu bastante importância no dia da defesa.
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Figura 3 – Trecho das anotações realizadas por Sergio Buarque de Holanda, quando de 
sua participação na banca da tese de concurso de livre-docência de Nestor Goulart Reis 
Filho. Notar suas observações com relação à periodização, como também ao problema da 
adequação das interpretações de Max Weber para a realidade brasileira 

Fonte: Acervo Arquivo Central da Unicamp

Discussão e inversão

A análise destes documentos mostra, em primeiro lugar, que S. B. 
de Holanda se ateve exclusivamente aos aspectos históricos contidos 
na tese, sem qualquer menção a toda a segunda parte, que trata dos 
núcleos urbanos e da organização espacial destes. A tese de N. G. Reis, 
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de que o que os portugueses fizeram aqui não é resultado de “desleixo”, 
mas consequência consciente de um projeto, não encontra menção nas 
anotações. Apesar do significado que o capítulo O semeador e o ladrilhador 
tem para os estudiosos do urbanismo, a questão tratada não parece ter 
maior importância para S. B. de Holanda. A diferença entre o universo 
espanhol e português não é tão essencial nesse livro quanto a mentalidade 
ibérica frente às de seus vizinhos europeus. Essencialmente, o que explica 
a todos nós é a herança ibérica, apesar das diferenças. De fato, o único 
capítulo onde esta oposição é tão evidente é este. Nos demais, é matizada. 
Em outras obras, particularmente em Visão do paraíso, S. B. de Holanda irá 
explorar as diferenças entre espanhóis e portugueses, mas não na questão 
do traçado das cidades.

A visão de S. B. de Holanda deve ser entendida dentro de sua proposta. 
Sua importância está principalmente no pioneirismo e na sua quase sin-
gularidade, como um dos poucos estudos com essa abrangência. Sua força 
está em que até hoje é referência obrigatória nos estudos sobre a cidade 
colonial latino-americana. Suas limitações não podem ser consideradas 
defeitos; S. B. de Holanda não estava interessado na questão do traçado das 
cidades e nem realizou uma pesquisa sistemática sobre isso. Trabalhando 
com oposições, buscou os elementos necessários para demonstrar sua tese e 
trabalhar as perspectivas de superação. Além disso, o material disponível à 
época era escasso, como constatou R. Smith ao visitar os arquivos lisboetas 
em 1940 (SMITH, 1940, p. 215 apud REIS, 1999), uma limitação para 
um pesquisador muito atento à documentação primária.

Já a abordagem de N. G. Reis volta-se também para uma análise 
detalhada dos aspectos físicos e apoia-se numa grande pesquisa iconográfica 
e cartográfica, iniciada nos anos 1950, e que resultou depois no essencial 
Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial (REIS, 2001). Questiona a 
associação direta entre regularidade do traçado e planejamento14. Também 
incorpora as contribuições teóricas que vinham sendo desenvolvidas no 
campo internacional, o que resultou no convite para a participação de 
pesquisadores de outras áreas. Citamos em particular Rebeca Scherer, 
socióloga de formação, que trabalhou na pesquisa que resultou em 



280  urbanisMo na aMérica do sul: circulação de ideias e constituição do caMpo, 1920-1960

Evolução urbana e teve importante papel posterior, incorporando a 
dimensão política nos estudos da urbanização15.

É importante também frisar que, embora ambas as obras abordem o 
período colonial, trata-se apenas de um recorte para entender o momento 
presente em que foram escritos: S. B. de Holanda visando estudar a 
modernização do país em um período de mudanças (vide a Revolução 
de 1930), N. G. Reis diante da intensidade do processo de urbanização 
brasileira, à qual era necessário responder. De fato, nenhum dos dois 
estava apenas interessado no período colonial.

Finalizando, arriscamos afirmar que, enquanto S. B. de Holanda, ao olhar 
para a América Latina, estava de fato preocupado com o Brasil, N. G. Reis, 
ao contrário, ao olhar para o Brasil, estava preocupado com fenômenos que 
exigiam construções teóricas que serviam também para lidar com fenômenos 
que caracterizavam a urbanização de toda a América Latina.

Outros diálogos

A cidade portuguesa no Brasil é um desafio para as construções teóricas 
sobre a cidade latino-americana, como podemos ver, por exemplo, nas 
obras de José Luis Romero, América Latina: as cidades e as idéias, publicado 
em 1976 (ROMERO, 2004), e de Angel Rama, A cidade das letras, de 
1984 (RAMA, 1985), as duas mais conhecidas obras de conjunto sobre as 
cidades latino-americanas.16

Na primeira, J. L. Romero procura responder à questão: qual o papel 
desempenhado pelas cidades no processo histórico latino-americano? 
Inicia assim um longo percurso que principia com a expansão europeia, 
pelo ciclo das fundações, cidades criollas, cidades patrícias, cidades 
burguesas e até as cidades massificadas. No início, segundo o autor, o 
sistema foi controlado com mão firme a partir da Europa. Aos poucos, 
estas cidades ganham consciência de sua história, confrontando sua 
realidade com a visão abstrata inicial. Em fins do século XVIII, diante da 
ofensiva mercantilista, há nova inflexão – algumas continuam no esquema 
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tradicional, outras tornam-se decisivamente burguesas. No século XIX, 
diante do mundo industrial, buscam independência, e no início do século 
XX, novas mudanças provocam o aparecimento da cidade das massas 
(Raízes do Brasil surge neste contexto). Na construção de Romero, há 
um jogo permanente entre desenvolvimento heterônomo e autônomo, 
entre mundo rural e mundo urbano, entre ideologias e estruturas reais. 
Mas a cidade brasileira dos dois primeiros séculos, com suas “cidades de 
domingo” (que tinham vida sazonal, enquanto nas unidades agrícolas se 
desenrolava a vida na colônia), é certamente um problema para Romero, já 
que ele tenta explicar o processo histórico do continente latino-americano 
tendo como base o papel das cidades. A tese de S. B. de Holanda contrasta 
fortemente com isto, já que o Brasil seria uma “civilização de raízes rurais” 
(HOLANDA, 2006, p. 69). Somente no século XVIII, esta tensão se 
desfaz e a explicação encontra unidade.

A. Rama também busca uma explicação de conjunto para as cidades 
latino-americanas, a partir das figuras da cidade física e da cidade letrada17. 
Esta última percorre a história latino-americana como construção 
simbólica que se superpõe à materialidade. Como no caso de Romero, 
aqui novamente a cidade brasileira colonial é um “ponto fora da curva”. 
De fato, para Angel Rama, a cidade física nesse período, resultado del 
sueño de un orden, é a própria cidade hispano-americana. O encontro 
entre ambas somente se daria a partir de fins do século XIX, na chamada 
cidade modernizada. Antes desta, há a cidade ordenada, a cidade letrada e a 
cidade escrituraria. Depois, a polis se politiza e a cidade revolucionada.

Outro autor importante que deve ser lembrado é Jorge Enrique 
Hardoy. Pouco antes de N. G. Reis, publica Ciudades Precolombinas, 
resultado de pesquisas realizadas nos Estados Unidos. Há diversos pontos 
em comum nestes dois autores: o primeiro é a formação em arquitetura 
e urbanismo e o fato de que ambos irão buscar fora desta área as bases 
para fundamentar seus estudos. O segundo é que, embora estudem o 
passado, estão de fato interessados nas questões presentes e usam o recorte 
temporal para testar a validade de seus modelos explicativos. N. G. Reis 
estava interessando em encontrar modelos que permitissem dar conta dos 
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processos de mudança; J. E. Hardoy na persistência de sistemas sociais e 
espaciais pré-colombianos. Isto remete a um terceiro ponto, que é a busca 
de bases conceituais que dessem conta da realidade encontrada, para a 
qual os modelos externos não eram adequados. A cidade de Weber não 
servia a N. G. Reis porque era estática. J. E. Hardoy testa dez critérios 
propostos por Gordon Childe para caracterizar uma civilização, os quais 
não são plenamente atendidos nas cidades pré-colombianas, embora 
tenham atingido a etapa da civilização, propondo a redefinição destes. 
Isso lhe permite, consequentemente, redefinir o conceito de cidade:

El concepto de ciudad es esencialmente dinámico y evoluciona con 
el tiempo y el lugar, estando condicionado por el medio ambiente, la 
estructura socio-económica y el nivel tecnológico de la sociedad a la 
cual pertenece el observador. (HARDOY, 1964, p. 19)

Figura 4 – Capa da primeira edição de “Ciudades Precolombinas”, de Jorge Enrique 
Hardoy, publicada em 1964. 
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Embora tenham trilhado caminhos paralelos, ambos pesquisadores 
de fato somente se conheceram no início dos anos 1970, iniciando um 
frutífero intercâmbio. Mas J. E. Hardoy incursionou algumas vezes pela 
urbanização e urbanismo brasileiros, ao passo que N. G. Reis raramente 
fez o caminho oposto.

Autor de uma vasta obra, versando sobre diversos assuntos, citamos,  
a modo de exemplo, três trabalhos relacionados à temática que vimos J. E. 
Hardoy desenvolvendo. Em 1969, escreveu um texto que é uma rara tentativa 
de construir uma visão de conjunto da urbanização na América Latina, 
abarcando não apenas os tempos pós-conquista, mas também o passado 
pré-hispânico. Trata-se de uma visão de dois mil anos (HARDOY, 1969)18. 
Assim como fizeram autores como Karl Marx, Max Weber e Paul Bairoch, 
trata-se de uma obra com perspectiva de longo prazo. Mas, ao contrário dos 
dois primeiros, a América Latina está incluída nesse universo.

Os dois milênios são divididos em cinco etapas, mas detalhados 
até parte do século XIX. A partir daí, o conteúdo é sucinto. A cidade 
brasileira é tratada em item separado, já que, para o autor, está claro que 
seu desenvolvimento se deu de forma independente do da colonização 
espanhola.

Outro trabalho notável deste pesquisador é a Cartografia urbana 
colonial de América Latina y el Caribe, um extenso trabalho de pesquisa 
realizado em arquivos e que reúne amplo material sobre as cidades na 
América, incluindo o Brasil (HARDOY, 1991).

Por último, o artigo Plazas coloniales, onde J. E. Hardoy concilia os 
aspectos gerais da urbanização com a análise do desenho, ou do projeto. 
Aqui, novamente utiliza um conjunto de exemplos que incluem também 
o caso brasileiro, concluindo que “La Plaza fué el principal elemento 
urbano de las ciudades fundadas por los españoles y los portugueses en 
América” (HARDOY, 1983, p. 115).

Entre as contribuições mais recentes, destacamos uma proposta de 
Adrián Gorelik que, diante do problema de enquadrar na mesma categoria 
realidades tão diferentes entre si, propõe que a cidade latino-americana 
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deva ser buscada como ideia, como problema cultural, e essa construção 
se dá precisamente no período entre os anos 1950 e 1970 (Ver GORELIK, 
2002, 2005):

A “cidade latino-americana” não pode ser tomada, então, como uma 
realidade natural, como uma categoria explicativa da diversidade 
de cidades realmente existentes na América Latina. Assim, devemos 
constatar, ao mesmo tempo e de modo inverso, que a “cidade latino-
americana” existe, mas de outra forma: não como uma ontologia, mas 
como uma construção cultural. Durante períodos específicos da história, 
a idéia de “cidade latino-americana” funcionou como uma categoria 
do pensamento social, como uma figura do imaginário intelectual e 
político em vastas regiões do continente e, como tal, pôde ser estudada 
e puderam ser reconstruídos seus itinerários conceituais e ideológicos, 
suas funções políticas e institucionais, em cada uma das conjunturas 
específicas da região. (GORELIK, 2005, p. 112)

Este “ovo de Colombo” é uma engenhosa saída para caracterizar um 
objeto de estudo tão complexo.

Considerações finais

Como já afirmamos, no período compreendido entre 1920 e 1960, 
há escassos trabalhos de conjunto sobre o urbanismo na América do Sul.  
Os anos 1960 e parte dos anos 1970 são particularmente interessantes 
porque naquele momento a América Latina ganha protagonismo 
internacional, e pesquisadores de várias origens se voltam à procura 
de soluções para os desafios decorrentes da urbanização acelerada, 
como migrações, pobreza, desenvolvimento, em um quadro político e 
ideológico diversificado. Em geral, os estudos preocupavam-se mais com 
os aspectos sociais da urbanização, enquanto a questão do desenho, como 
projeto, ficava relegada a um segundo plano. Neste caso, os arquitetos, em 
particular, puderam contribuir para as análises em que essas duas esferas 
se faziam presentes. Além disso, considerava-se que as semelhanças eram 
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muito maiores que as diferenças, o que justificava a busca de soluções 
comuns para todo o continente (ao contrário do período colonial, onde 
predominam as diferenças).

Após esse período, as pesquisas sofrem fragmentação, e perdem-se as 
visões de conjunto em detrimento das particulares19, em um marco no 
qual também as correntes da história voltam-se para a micro-história. 
Em nossa área de estudo, mais do que visões nacionais, predominam as 
histórias de cidades (com ênfase nas consideradas mais importantes), os 
estudos sobre os planos para as cidades e as biografias de arquitetos20. 
Mais recentemente, os estudos sobre a globalização tenderam novamente 
a homogeneizar as especificidades, relegando muitas vezes a arquitetura e 
o urbanismo a um segundo plano.

Com base em alguns trabalhos de historiografia sobre a América 
Latina em geral, e sobre urbanização e urbanismo em particular, é possível 
apontar algumas questões que exigem novas contribuições. Em nossa 
área, citamos trabalhos de Arturo Almandoz (2004), Adrián Gorelik 
(2004) e Diego Armus e John Lear (1998)21. Na questão da história, há 
um espectro muito amplo de discussões a esse respeito que podem nos 
ajudar a superar as dificuldades que temos, em nosso âmbito de estudos22. 
Em particular, os estudos comparados, por sua própria exigência interna, 
deixam mais nítidas algumas perspectivas de avanço (Ver MÖRNER; 
VIÑUELA; FRENCH, 1982). Em síntese, apontamos em breves palavras 
três problemas23:

Um são as construções nacionais, ou seja, predominam as histórias que 
usam as fronteiras nacionais, que são limites arbitrários, para lidar com 
fenômenos que, por natureza, são supranacionais. Um exemplo é o notável 
trabalho de Patrício Randle (1981), Atlas del desarrollo de la Argentina, 
onde diversos aspectos sociais e físicos da Argentina são sistematizados 
desde tempos pré-hispânicos. Entretanto, os limites utilizados só passam 
a existir em fins do século XIX, portanto seu uso para períodos anteriores 
não permite a análise de outras relações existentes.

Outra questão refere-se à tendência eurocêntrica ou etnocêntrica da 
bibliografia, que tende a relacionar os fenômenos latino-americanos com 
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aqueles ocorridos nos países mais desenvolvidos. O uso da desgastada 
palavra “influência” muitas vezes denota esta relação de uma só mão.

Por último, até hoje a visão do continente está segmentada entre o 
Brasil e os países de ocupação espanhola, apesar das inúmeras iniciativas 
e intercâmbios realizados24. A historiografia urbana brasileira é pouco 
conhecida fora das fronteiras brasileiras, exceto talvez a do período 
moderno. O mesmo vale aqui; certamente, no Brasil, autores como  
J. E. Hardoy, A. Rama, J. L. Romero e R. Morse ainda são hoje pouco 
conhecidos25.

Por esta razão, procuramos neste texto organizar um quadro, ainda 
que sucinto, de algumas questões e autores referenciais de ambos os lados 
dessa linha divisória, buscando um equilíbrio na informação, para que 
possa ser lido por públicos com diferentes níveis de familiaridade com os 
temas tratados.

Cremos que a persistência da discussão sobre um aspecto particular, o 
traçado, para o estudo da formação de nossas cidades e território, ofuscou 
a busca de perspectivas mais gerais. Para isso, também contribuiu o pouco 
conhecimento que se tinha sobre a cidade portuguesa na América até 
poucas décadas atrás. O mesmo pode ser dito sobre a construção de uma 
visão de ocupação do território sul-americano26. Mesmo no Brasil, por 
exemplo, menciona-se pouco o fato de que o atual território brasileiro 
esteve dividido em dois estados independentes entre 1621 e a chegada da 
Corte no início do século XIX.

Também é importante esclarecer que, neste texto, tratamos a América 
do Sul e a América Latina sem muita distinção. Não é proposital, mas 
resultado da bibliografia disponível que, em geral, tem um recorte latino-
americano. Entendemos, entretanto, que neste caso a especificidade é 
sumamente necessária, e deve ser continuamente refinada, sob o risco 
de se perder espessura de análise. Apontamos duas situações: em um 
primeiro caso, não é possível estudar o século XVIII sem levar em conta 
que havia uma disputa territorial entre Espanha e Portugal, que implicou 
na criação de redes de cidades para ocupação do território, disputa cujo 
palco era essencialmente sul-americano. Por outro lado, o atual processo 
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de integração interna do continente sul-americano, que vem acontecendo 
há algumas décadas e que se manifesta claramente nas regiões de 
fronteiras, exige uma visão de conjunto dos processos e do território para 
seu enfrentamento.

Finalizando, certamente um problema que deve ser resolvido é a questão 
do ensino do urbanismo nas escolas de arquitetura. No Brasil, a formação 
nesta área, com perspectiva de cinco séculos, é raramente encontrada, o 
que faz com que os jovens arquitetos realizem projetos de intervenção 
sem saberem bem em que chão estão pisando27. E sobre a América do Sul, 
praticamente não têm referência alguma.

Notas

1 Agradecemos ao Professor Dr. Nestor Goulart Reis, ao Professor Dr. Antonio 
Carlos Cabral Carpintero, à Professora Dra. Lilia Ines Zanotti de Medrano e à 
Professora Renata Maria de Almeida Martins pela revisão do texto e pelas correções 
e sugestões apontadas.

2 No plano continental, estes debates tiveram como um palco privilegiado os 
Congressos Pan-Americanos de Arquitetos. Ver o trabalho de Fernando Atique 
nesta publicação, e o livro de Gutierrez, Tartarini e Stagno (2007).

3 Existe já uma extensa bibliografia sobre estes percursos, mas não uma visão de 
conjunto, daí a importância desta publicação. Ver os trabalhos de Eloísa Petti 
Pinheiro, Arturo Almandoz e Roberto Segre nesta publicação.

4 Sugerimos a leitura de trabalhos de Carlos Guilherme Mota, como Viagem 
incompleta, e os dois volumes de Introdução ao Brasil: um banquete no trópico, 
organizado por Lourenço Dantas Mota.

5 Nesse ínterim, Gilberto Freyre havia publicado Casagrande e senzala em 1933 e 
Caio Prado Jr., Evolução política do Brasil, no mesmo ano.

6 Na primeira edição, ainda não existia este capítulo, que é resultado da divisão, na 
segunda edição (1947), do capítulo O passado agrário, que resultou no capitulo  
O semeador e o ladrilhador e em outro chamado Herança rural.

7 Há algum tempo, o autor deixou de utilizar a denominação “Filho” no sobrenome. 
Para não haver imprecisão, no texto usaremos sempre Nestor Goulart Reis, ao 
passo que nas citações bibliográficas utilizaremos a grafia completa.
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8 Diz: “É compreensível, assim, que jamais se tenha naturalizado entre gente 
hispânica a moderna religião do trabalho e o apreço à atividade utilitária. Uma 
digna ociosidade sempre pareceu mais excelente, e até mais nobilitante, a um 
bom português, ou a um espanhol, do que a luta insana pelo pão de cada dia. 
O que ambos admiram como ideal é uma vida de grande senhor, exclusiva de 
qualquer esforço, de qualquer preocupação. E assim, enquanto povos protestantes 
preconizam e exaltam o esforço manual, as nações ibéricas colocam-se ainda 
largamente no ponto de vista da Antigüidade clássica. O que entre elas predomina 
é a concepção antiga de que o ócio importa mais que o negócio e de que a atividade 
produtora é, em si, menos valiosa que a contemplação e o amor” (HOLANDA, 
2006. p. 28).

9 A respeito dos paradigmas baseados em Marx, Weber e Durkheim, em relação aos 
estudos do urbanismo e da urbanização, ver Scherer (1995).

10 Sobre esta discussão, ver: Fridman (2004) e Reis (1999).

11 Curiosamente, Paulo Santos não cita a tese de N. G. Reis, embora tenha participado 
da banca de defesa.

12 Para um detalhamento dos pressupostos teóricos desta obra, ver Reis (1994, 1999). 
Ver também os comentários acrescidos à 2a edição: Reis (2000).

13 Na Biblioteca Sergio Buarque de Holanda, da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).

14 Um autor que trabalha nesta linha é A. E. J. Morris, que associa traçados regulares 
com cidades planejadas, em oposição aos traçados espontâneos. Ver Morris (1979).

15 Ver o capítulo intitulado Recuperação sucinta da história da reflexão sobre a 
urbanização e o planejamento no Brasil e América Hispânica, em Scherer (1994). 
Neste trabalho, a autora constrói um quadro geral sobre o assunto e atualiza o 
debate teórico.

16 Embora tenhamos escolhido estes textos pelo seu caráter de interpretação, 
devemos destacar a contribuição de Ramón Gutierrez, que produziu uma extensa 
e abrangente obra, pautada também pelo rigor com as fontes utilizadas. Para uma 
visão geral, ver Gutierrez (1983).

17 Como muitas contribuições na área, este trabalho nasceu a partir de um convite de 
Richard Morse para participar do 41o Congresso Internacional de Americanistas, 
realizado em 1982.

18 O texto foi produzido para apresentação no Congresso Internacional de Ame-
ricanistas de 1966.

19 Citamos novamente o capítulo intitulado Recuperação sucinta da história da 
reflexão sobre a urbanização e o planejamento no Brasil e América Hispânica, em 
Scherer (1994).
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20 Sobre a qual há uma bibliografia bastante extensa e de excelente qualidade. Um 
problema é que muitas vezes as publicações latino-americanas não têm boa 
distribuição.

21 Para uma bibliografia, ver Gutierrez e Méndez (1996).

22 Para uma revisão recente, ver Martins e Brignoli (2006).

23 Fizemos uma análise mais detalhada destas questões no trabalho Comparisons 
required: the case of two Latin American cities, apresentado no evento “Ambiguous 
Territories: Articulating New Geographies in Latin American Modern Architecture 
and Urbanism“, realizado na Columbia University, em março de 2009.

24 Como os Seminários de Arquitetura Latinoamericana, realizados desde 1985, ou 
os Seminários de História da Cidade e do Urbanismo, desde 1990. A este respeito, 
ver Pinheiro e Gomes (2004). Citamos também o evento Ciudades Americanas, 
realizado em 2006, em Buenos Aires, organizado por Alicia Novick e Horacio 
Caride.

25 Um pequeno exemplo evidencia isto. Existe na Universidade de São Paulo um 
único exemplar do livro Las ciudades latinoamericanas, de Richard Morse, uma de 
suas obras mais relevantes. Faz parte da biblioteca do Museu Paulista e foi doado 
pelo próprio autor em 1974. Ao consultá-lo no inicio de 2009, verificamos que em 
35 anos nunca havia sido antes retirado.

26 Destacamos os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por Antonio Carlos Cabral 
Carpintero, da Universidade de Brasília, que tem procurado estudar Brasília do 
ponto de vista do território sul-americano.

27 Produzimos um material para esse fim, a partir das aulas do Professor Nestor 
Goulart Reis (Medrano, 1997). 

Referências

ALMANDOZ, Arturo. Revisão da historiografia urbana na América Hispânica, 
1960-2000. In: PINHEIRO, Eloísa Petti; GOMES, Marco Aurélio A. de 
Filgueiras (Org.). A cidade como história: os arquitetos e a historiografia da 
cidade e do urbanismo. Salvador: EDUFBA, 2004. p. 117-150.

ARMUS, Diego; LEAR, John. The trajectory of Latin American urban history. 
Journal of Urban History, v.24, n. 3, p. 291-301, mar. 1998.



290  urbanisMo na aMérica do sul: circulação de ideias e constituição do caMpo, 1920-1960

AZEVEDO, Aroldo de. Vilas e cidades do Brasil Colonial: ensaio de geografia 
urbana retrospectiva. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo, 1956.

BOLTSHAUSER, João. Noções de evolução urbana nas Américas. Belo Hori-
zonte: Escola de Arquitetura, 1959-1961.

FAUSTO, Boris; DEVOTO, Fernando J. Brasil e Argentina: um ensaio de 
história comparada (1850-2002). São Paulo: Editora 34, 2004.

FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos. 14. ed. São Paulo: Global, 2003.

FRIDMAN, Fania. Breve história do debate sobre a cidade colonial brasileira. 
In: PINHEIRO, Eloísa Petti; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras 
(Org.). A cidade como história: os arquitetos e a historiografia da cidade e do 
urbanismo. Salvador: EDUFBA, 2004. p. 43-72.

GORELIK, Adrián. La ‘ciudad latinoamericana’ como idea. Revista Punto de 
Vista, Buenos Aires, v. 73, n. 25, ago. 2002.

______. A produção da cidade latino-americana. Revista Tempo Social, São 
Paulo, v. 17, n.1, p. 111-133, jun. 2005.

______. Historiografia urbana - verbete. In: LIERNUR, Jorge Francisco; 
ALIATA, Fernando. Diccionario de Arquitectura en la Argentina. Buenos Aires: 
Agea, 2004. 6v.

GUTIERREZ, Ramón. Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Madri: 
Cátedra, 1983.

______. La historiografía de la arquitectura americana: entre el desconcierto 
y la dependencia cultural. 1870-1985. Revista Summa, Buenos Aires, n. 215-
216, ago. 1985.

______.; MENDEZ, Patrícia. Bibliografía de arquitectura y urbanismo en 
Iberoamérica: libros editados entre 1980-1993. Buenos Aires: Cedodal: 
Instituto Español de Arquitectura: Universidad de Alcalá: Universidad de 
Valladolid, 1996.

GUTIERREZ, Ramón; TARTARINI, Jorge; STAGNO, Rubens. Congresos 
Pana mericanos de Arquitectos 1920-2000: apuntes para su historia. Buenos Aires: 
Cedodal: Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, 2007.

HARDOY, Jorge Enrique. Cartografía urbana colonial de América Latina y el 
Caribe. Buenos Aires: IIED: Grupo Editor Latinoamericano, 1991.



Marco aurélio a. de Filgueiras goMes (org.)  291 

______. Ciudades Precolombinas. Buenos Aires: Infinito, 1964.

______. Dos mil años de urbanización en América Latina. In: HARDOY, 
Jorge Enrique; TOBAR, C. (Org.). La urbanización en América Latina. Buenos 
Aires: Editorial del Instituto, 1969. p. 23-64. 

______. Plazas coloniales. Revista DANA, n. 15, p. 93-118, Resistencia, 1983.

HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1936.

______. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

LAVEDAN, Pierre. Histoire de l’ urbanisme: époque contemporaine. Paris: 
Henri Lavrens, 1952.

______. Histoire de l’ urbanisme: renaissance et temps modernes. Paris: Henri 
Lavrens, 1941.

LEME, Maria Cristina da Silva (Org.). Urbanismo no Brasil, 1895-1965. São 
Paulo: Studio Nobel / FAUUSP / Fupam, 1999.

MARTINS, Estevão de Rezende; BRIGNOLI, Héctor Pérez (Org.). Teoría y 
metodología en la historia de América Latina. Paris: UNESCO: Trotta, 2006.

MEDRANO, Ricardo Hernán. Resumos das aulas do Prof. Nestor Goulart Reis 
Filho na disciplina AUH 237 Urbanização e Urbanismo no Brasil I. São Paulo: 
FAUUSP, 1997. (Cadernos do LAP, 19).

______. São Paulo e Buenos Aires: urbanismo e arquitetura (1870-1915). 2003. 
Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2003. 

MÖRNER, Magnus; VIÑUELA, Julia Fawaz de; FRENCH, John. Comparative 
approaches to Latin American history. Latin American Research Review, v. 17,  
n. 3, p. 55-89, 1982.

MORRIS, A. E. J. Historia de la forma urbana. Barcelona: Gustavo Gili, 1979

MORSE, Richard. De comunidade a metrópole: biografia de São Paulo. São 
Paulo: Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, 1954.

______. Formação histórica de São Paulo. São Paulo: Difusão Européia do 
Livro, 1970.

MOTA, Carlos Guilherme (Org.). Viagem incompleta: a experiência brasileira: 
formação: histórias. São Paulo: SENAC, 2000a.



292  urbanisMo na aMérica do sul: circulação de ideias e constituição do caMpo, 1920-1960

______. Viagem incompleta: a experiência brasileira: a grande transação. São 
Paulo: SENAC, 2000b.

MOTA, Lourenço Dantas (Org.). Introdução ao Brasil: um banquete no 
trópico. 2. ed. São Paulo: Senac, 2002. 2v.

NOVICK, Alicia. El urbanismo en las historias de la ciudad. Revista Registros, 
Mar del Plata, p. 5-26, nov. 2003.

PINHEIRO, Eloísa Petti; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras. Retraçando 
percursos: o papel dos Seminários de História da Cidade e do Urbanismo na 
constrituição de um campo de estudos. In: ______. (Org.). A cidade como 
história: os arquitetos e a historiografia da cidade e do urbanismo. Salvador: 
EDUFBA, 2004. p.19-42.

PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 23. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2004.

RANDLE, Patricio H. Atlas del desarrollo de la Argentina. Buenos Aires: 
OIKOS, 1981.

RAMA, Angel. A cidade das letras. São Paulo: Brasiliense, 1985.

REIS, Nestor Goulart. Algumas raízes: origens dos trabalhos regulares de 
pesquisa sobre História da Arquitetura, da Urbanização e do Urbanismo no 
Brasil. O Estudo da História na Formação do Arquiteto. Revista da Pós-Graduação 
da FAUUSP, São Paulo, número especial, 1994.

______. Evolução urbana do Brasil 1500/1720. 2. ed. São Paulo: Pini, 2000.

______. Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial. São Paulo: Edusp: 
Imprensa Oficial do Estado, 2001.

______. Notas sobre a evolução dos estudos de história da urbanização e do urbanismo 
no Brasil. São Paulo: FAUUSP, jan./ jun. 1999. (Cadernos do LAP 29).

REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao estudo da evolução urbana do 
Brasil (1500-1720). São Paulo: Pioneira, 1968.

______. Urbanização e teoria. São Paulo: [s.n], 1967.

ROMERO, José Luis. América Latina, as cidades e as idéias. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 2004.

______. La ciudad Occidental: culturas urbanas en Europa y América. Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno, 2009.



Marco aurélio a. de Filgueiras goMes (org.)  293 

______. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. 4. ed. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno, 1986.

ROSSA, Walter et al. Bibliografía Ibero-Americana de historia del urbanismo y de 
la urbanística 1415-1822. Buenos Aires: Cedodal: CNDP, 2001.

ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

SANTOS, Paulo F. Formação de cidades no Brasil colonial. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 2001.

SCHERER, Rebeca. Notas sobre planejamento e método. São Paulo: FAUUSP, 
nov./dez. 1995. (Cadernos do LAP, 10)

______. Sistematização crítica do conjunto dos trabalhos: contribuição para a 
abordagem interdisciplinar na área de planejamento territorial e urbano. Tese 
(Livre Docência) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de 
São Paulo, 1994. 

SMITH, Robert. Alguns desenhos de arquitetura existentes no arquivo 
histórico colonial português. Revista do SPHAN, n. 4, p. 215, 1940.

______. Arquitetura colonial. Salvador: Progresso, 1955.

______. Colonial towns of Spanish and Portuguese América. Journal of the 
Society of Architectural Historians, Charlottesville, v. 14, n. 4, p. 3-10, dez. 
1955.


