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desenvolvimento e modernização1

Em meados dos anos 1950, mais da metade da população do Uruguai 
(78%), da Argentina (65,3%), do Chile (58,4%) e da Venezuela (53,2%) 
morava em centros urbanos. Enquanto a média de urbanização na 
América Latina era ainda de 41,6%, países como o Brasil e o México 
– respectivamente, com 36,5% e 42,6% – não eram demograficamente 
urbanizados devido à imensa magnitude das suas populações e territórios, 
possuindo, não obstante, algumas das maiores metrópoles do mundo 
(BEYHAUT, 1983, p. 211; BEYHAUT, 1985, p. 211; UNITED 
NATIONS CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS, 1996, p. 47).  
A Cidade do México e o Rio de Janeiro estavam apenas um pouco abaixo ou 
um pouco acima dos 3 milhões de habitantes, respectivamente, enquanto 
São Paulo já tinha atingido os 2 milhões e meio. Este primeiro grupo 
de áreas metropolitanas latino-americanas estava liderado pela Grande 
Buenos Aires, com 4,7 milhões de pessoas (HARRIS, 1971, p. 167).

As economias latino-americanas tinham sido principalmente agrárias 
ou mineiras até o início da depressão de 1929, com percentuais de 
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participação industrial dentro do Produto Nacional Bruto (PNB) de 22,8 
na Argentina, 14,2 no México, 11,7 no Brasil e 7,9 no Chile, para citar os 
casos mais elevados; porém, do final da Segunda Guerra Mundial até meados 
dos anos 1960, as maiores economias mostraram relativa prosperidade, 
marcada por um significativo crescimento industrial devido à substituição 
de importações, em meio à já mencionada urbanização (Cf. POZO, 2002, 
p. 72, 118). Impulsionados por estes crescentes mercados urbanos a que 
dirigia a industrialização substitutiva, o México e o Brasil alcançaram um 
crescimento anual de 6%, o que fez Walt Whitman Rostow, o famoso 
teórico do desenvolvimento, qualificá-los como exemplos do take-off ou 
“decolagem” desde os anos 50 e 60, respectivamente (ROSTOW, 1990,  
p. 44, 127). Mesmo que os países do Cone Sul houvessem sido mais 
dinâmicos no período de entreguerras, ainda mantinham um crescimento 
de quatro pontos (CLICHEVSKY, 1990, p. 22-23). Enquanto isso, 
liderados pelos enormes rendimentos propiciados pela Venezuela 
petrolífera, o excedente produzido pela exportação de matérias-primas 
financiou uma segunda geração de substituição de importações que 
também incluía a Colômbia e o Peru, nos quais a participação industrial 
do PNB superava os 15% em 1955, ao tempo que a taxa de crescimento 
industrial dobrava a do setor primário (WILLIAMSON, 1992, p. 118).

Esse clima modernizador estava penetrado por um nacionalismo 
econômico compartilhado de forma heterodoxa por regimes estatistas 
e liberais, democráticos e ditatoriais. Aí podiam ser incluídos desde 
os governos populistas de Lázaro Cárdenas no México (1934-40),  
Juan Domingo Perón na Argentina (1946-55) e Getulio Vargas no 
Brasil (1934-45, 1950-54), até as ditaduras progressistas, mas brutais, de 
Fulgencio Batista em Cuba (1940-44, 1952-59) e Marcos Pérez Jiménez 
na Venezuela (1952-58). A agenda comum desenvolvimentista havia sido 
apoiada, desde 1948, pela criação de agências internacionais, como a 
Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Comissão Econômica 
para a América Latina (CEPAL), patrocinadas pelas Nações Unidas e os 
crescentes interesses estadunidenses na exploração primária e industrial 
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da região. Com sede em Santiago do Chile e liderado por Raúl Prebisch – 
antigo diretor do Banco Central argentino –, a Cepal foi a pedra angular 
do desenvolvimentismo latino-americano de pós-guerra, baseado na 
substituição de importações e outras políticas econômicas que consolidaram 
o estado corporativo em países considerados em desenvolvimento 
até meados dos anos 60, quando se esgotara a chamada “fase fácil” da 
substituição de importações (FRANCO, 2007; WILLIAMSON, 1992, 
p. 338-339).

A revolução cubana de 1959, que tirou Batista do poder e instalou 
o regime marxista de Fidel Castro, caracterizou o clima político e 
econômico da América Latina pelo resto da Guerra Fria. Para prevenir 
outras revoluções de esquerda, a administração Kennedy decidiu, com 
a assessoria da Cepal, promover a chamada Aliança para o Progresso, 
programa voltado para consolidar a substituição de importações, acelerar 
a reforma agrária e reduzir as desigualdades sociais mediante a ajuda 
norte-americana a novas democracias da região. Entre os beneficiários 
estavam os governos de Rómulo Betancourt na Venezuela (1959-64), 
Arturo Frondizi na Argentina (1958-62), Fernando Belaúnde Terry no 
Peru (1963-68), Eduardo Frei no Chile (1964-70) e, especialmente, os de 
Alberto Lleras Camargo (1958-62) e Carlos Lleras Restrepo (1966-70) na 
Colômbia (DONGHI, 2005, p. 534-569).

Vistas então como exemplos promissores de developing countries, 
as sociedades latino-americanas em processo de industrialização eram 
também consideradas como expoentes da teoria clássica de modernização, 
como fora concebida pelo desenvolvimentismo econômico e pela 
sociologia funcionalista. Desde o início da década de 60, a conexão entre 
industrialização, urbanização e modernização foi formulada, seguindo 
uma derivação quase causal, por Philip Hauser, Leonard Reissman 
e Kingsley Davis, a partir da perspectiva da transição demográfica e a 
consequente mudança social, apoiando-se para isso nos exemplos de países 
do Atlântico Norte que se industrializaram no século XIX (Cf. DAVIS, 
1982, p. 11-36; REISSMAN, 1970). Dessa literatura pode ser deduzido 
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que as nações latino-americanas em suposto desenvolvimento pareciam 
estar no caminho da industrialização e da urbanização, porém, de fato, 
padeciam de profundas distorções em comparação com as experiências 
exitosas de modernização na Europa, na América do Norte e em outras 
partes do mundo, como apontara Philip Hauser (1967).

De um lado, a frágil industrialização não havia precedido, mas, ao 
contrário, seguido a urbanização latino-americana, de maneira que a 
substituição de importações não podia ser vista como equivalente à 
“revolução industrial”, com seus consequentes efeitos dinamizadores sobre 
o sistema econômico e a transição demográfica (DRAKAKIS-SMITH, 
1990, p. 53-57; WILLIAMSON, 1992, p. 333). Da mesma forma 
como acontecera em outras partes do que começava a ser denominado 
Terceiro Mundo, em vez de ter “puxado” (pulled) em direção das cidades 
contingentes populacionais que pudessem ser de fato absorvidos pela 
indústria e outros setores produtivos, a maior parte da migração do campo 
para a cidade latino-americana havia sido “empurrada” (pushed) por um 
setor primário preterido por reformas agrárias demoradas ou inexistentes, 
bem como por políticas de ênfase urbana levadas adiante por estados 
corporativos (POTTER; LLOYD-EVANS, 1998, p. 12-13).

Por outro lado, os níveis de urbanização quase que dobravam a par-
ticipação industrial nas economias argentina, chilena, venezuelana, 
colombiana e brasileira, segundo os censos dos anos 1950 (HARRIS, 
1971, p. 85). Tais níveis não podiam ser absorvidos pelos respectivos 
sistemas produtivos, de maneira que ao final refletissem em “inflação 
urbana” ou “superurbanização”, como aconteceria em outras regiões 
do Terceiro Mundo (POTTER; LLOYD-EVANS, 1998, p. 14-15).  
Nas décadas posteriores, boa parte desse excedente de população 
improdutiva morando nas cidades terminaria alojada em “barriadas” e 
dependendo da economia informal. Mas já era evidente, no final dos 
anos 60, que o desbalanceamento entre industrialização e urbanização 
não permitiria o desenvolvimento ao estilo Cepal, nem a modernização 
segundo a visão da sociologia funcionalista, nem tampouco a maturidade 
no sentido defendido por Rostow.
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Do academicismo ao modernismo funcionalista2

Enquanto o desenvolvimento tornava-se elusivo em termos sociais e 
econômicos, algumas das metrópoles latino-americanas se esforçavam 
para exibir uma imagem modernista que, em vista do desbalancea-
mento entre industrialização e urbanização, resultava por conseguinte 
incompleta e distorcida. Mas deve ser reconhecido que o modernismo 
arquitetônico foi uma vitrine para exibir a súbita modernização procurada 
pelo desenvolvimentismo econômico, cujos ingredientes naciona lis tas 
coloriram-no com formas genuínas e vernáculas em alguns países latino-
americanos. Prolongando o pacto entre vanguarda e Estado que, como 
assinala Gorelik, se produziria desde os anos 1930, a peculiaridade desse 
“modernismo alternativo” alcançou seu apogeu, nas palavras de Fraser, 
onde ocorreu a “aliança entre governos modernizadores e arquitetos 
modernistas”, como no México, no Brasil e na Venezuela, cujas cidades 
universitárias, conjuntos habitacionais e edifícios administrativos 
foram incluídos entre os melhores expoentes do movimento moderno 
internacional (FRASER, 2000, p. 15-18; GORELIK, 2005, p. 10).  
Nesse sentido, foi manifestado, desde cedo, o interesse estrangeiro, e 
especialmente estadunidense, em divulgar e explicar o modernismo 
latino-americano. Projetos de mestres regionais, como os do mexicano 
Juan O’Gorman, dos brasileiros Lucio Costa e Oscar Niemeyer e do 
venezuelano Carlos Raúl Villanueva, foram mostrados nas exposições 
Brazil builds e Modern architecture in Latin America since 1945, 
organizadas pelo Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York, tendo, 
esta última, o famoso crítico Henry-Russell Hitchcock como curador  
(Cf. GOODWIN, 1943; HITCHCOCK, 1955).

No domínio do urbanismo, pode ser dito que as principais influências 
estrangeiras na América Latina do pós-guerra passaram do academicismo 
ao modernismo funcionalista, herdeiro dos Congressos Internacionais de 
Arquitetura Moderna (CIAM), os quais serviram, com o desenvolvimen-
tismo, aos objetivos progressistas de regimes latino-americanos, tanto 
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democráticos quanto ditatoriais. Ainda antes do eclipse do urbanismo 
academicista, o racionalismo de esquerda de Hannes Meyer dialogou com 
a realidade mexicana durante os dez anos em que permaneceu nesse país o 
antigo diretor da Bauhaus, depois de outra prolongada experiência na União 
Soviética de Stalin; e isso, apesar  de o CIAM e Le Corbusier serem rechaçados 
pelo meio arquitetônico asteca durante a década dos 30. Tal como aponta 
Sánches Ruiz nesse caso, a incipiente, embora radical influência do CIAM, 
havia sido vista com reservas por pioneiros como Carlos Contreras, mais 
ligados aos International Housing and Town Planning Congresses (IHTPC), 
tendo o XVI desses congressos sido celebrado na Cidade do México, em 
1938, defendendo “a desconcentração urbana e densidades mais baixas 
que nas propostas de Le Corbusier” (CONTRERAS apud RUIZ, 2008,  
p. 265-266)3.

Os projetos de moradia de interesse social e instituições públicas de 
que Meyer participou ajudaram a mudança em direção a uma arquitetura 
mais vernácula e regionalista produzida durante o regime de Cárdenas, 
depois da agenda modernizadora que já estava em curso desde o 
“maximato” de Calles, com projetos educacionais e sanitários liderados 
por Juan O’Gorman, Juan Legarreta e Villagrán García. Convidado 
para o já mencionado Congreso Internacional de Planificación y 
Vivienda, a chegada de Meyer foi também vista como reconhecimento 
ao projeto, impulsionado por Cuevas e Enrique Yánez, de uma Escuela 
de Planificación Urbana dentro do IPN, fundado no ano anterior;  
sua experiência soviética estava chamada a contribuir para a articulação 
que o urbanismo mexicano buscava com as emergentes categorias de região 
e planejamento (GORELIK, 2005, p. 102-119, 121-122). A presença 
do arquiteto suíço também enriqueceu, mas não foi fundamental, para 
o progresso que desembocaria, no final da presidência progressista de 
Miguel Alemán (1946-1952), em projetos como o da Cidade Universitária 
(Figura 1), coordenado por Carlos Lazo, Mario Pani e Enrique del Moral, 
obra emblemática de um modernismo asteca que reinterpretou motivos 
nativos com uma nova ressonância internacional. Durante esse período, o 
muralismo continuou sendo fundamental para “mexicanizar” a arquitetura 
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moderna, mesmo que o grau de “integração das artes” obtido nessas obras 
tardias tenha sido menor do que nos primeiros edifícios promovidos por 
Vasconcelos4.

Figura 1 - Cidade Universitária do México. 

Fonte: Hitchcock (1955).

O legado do CIAM em outras capitais latino-americanas acentuou-se 
durante os anos 1940, em especial através das visitas de alguns dos seus 
representantes como consultores ou conselheiros dos novos organismos 
de planejamento, alguns dos quais passaram a ter alcance nacional. Le 
Corbusier aprendeu a lição sobre a necessidade de contextualizar e respeitar 
o meio profissional local na sua segunda proposta para Buenos Aires, a qual 
foi elaborada em parceria com a firma dos arquitetos argentinos Kurchan e 
Ferrari desde 1939 e publicada em 1947. Seguindo os preceitos funcionalistas 
da Carta de Atenas e da Ville Radieuse – que agora substituía o modelo do 
Plano Voisin, da visita de 1929 –, a comparação com o corpo humano foi 
levada aos seus extremos, enquanto o sistema viário era estendido em analogia 
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ao “sistema cardíaco” (CARIDE, 2002-2004, p. 218). Juntamente com a 
construção do aeroporto Ezeiza, entre 1944 e 1949 – em consonância com 
os objetivos de comunicação do desenvolvimentismo e do funcionalismo 
–, esse plano diretor ficaria como uma das grandes operações do peronismo 
em Buenos Aires (BALLENT, 2005, p. 36).

Enquanto outras viagens de Le Corbusier a Bogotá se cristalizariam em 
um plano, em 1950, a presença teórica do CIAM seria consolidada com a 
edição em espanhol da Charte d’Athènes (1941) – manifesto do funcionalismo 
resultante do quarto CIAM – publicada na Argentina em 1954, assim 
como com a versão caribenha que Pedro Martínez Inclán havia apresentado 
em seu Código de urbanismo, durante a primeira Conferência Nacional de 
Arquitetura, celebrada em Cuba em 1948 (GUTIÉRREZ, 1996, p. 2-3). 
Promotor do Patronato Pró-Urbanismo desde 1942, Martínez Inclán 
impulsionou a mudança do academicismo ao modernismo funcionalista a 
partir de sua cátedra de planejamento urbano na Universidade de Havana, 
assim como com o apoio do Ministério de Obras Públicas desde 1945. Depois 
das visitas a essa capital de luminares modernistas, como Richard Neutra 
(1945), Walter Gropius (1945) e Joseph Albers (1952), o papel de paladino 
do CIAM entre as novas gerações de arquitetos cubanos correspondeu a José 
Luis Sert, assessor da Junta Nacional de Planificación, criada em 1955 pelo 
segundo governo ditatorial de Batista (1952-59). Exilado desde o início da 
Guerra Civil Espanhola, depois de ter trabalhado com Le Corbusier entre 
1929 e 1932, Sert finalmente se estabeleceu como professor e decano de 
arquitetura em Harvard, enquanto seu exitoso escritório com Paul Lester 
Wiener, a Town Planning Associates (TPA), mantinha vultosos contratos 
com agências governamentais de planejamento em todo o mundo. No caso 
de Havana, o americanizado projeto do mestre catalão parece ter cedido 
demasiado às ambições turísticas e  financeiras do regime de Batista, que 
buscavam converter a capital cubana naquilo que terminou sendo Miami 
depois da revolução de 1959 (SCARPACCI; SEGRE; COYULA, 2002,  
p. 73-88).

Chegado desde o final dos anos 1940 na Venezuela, mas sobretudo 
na progressista ditadura de Pérez Jiménez (1952-58), o emergente 
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planning foi preconizado pelo mesmo Sert e pelos planejadores norte-
americanos Robert Moses e Francis Violich, assim como de novo por 
Rotival; eles assessoraram os projetos habitacionais do Banco Obrero 
(BO), emblematizados pelos superblocos do conjunto Dós de Diciembre 
(Figura 2) – depois chamados 23 de Enero – assim como a Comisión 
Nacional de Urbanismo (CNU), criada em 1946, a qual elaboraria “planos 
reguladores” para Caracas (1951) e para várias cidades venezuelanas5. 
Além da ênfase que Violich dera à utilidade do zoning como instrumento 
chave de setorização e controle urbanístico, uma nova e densificada versão 
da neighbourhood unit (unidade de vizinhança), que havia sido proposta 
pelo urbanista norte-americano Clarence Perry, foi levada às cidades 
venezuelanas por membros e consultores da CNU, especialmente por Sert 
(Cf. VILLORIA-SIEGERT; ALMANDOZ, 2002, p. 89-100).

Figura 2 - Conjunto Residencial 2 de Diciembre, Caracas. 

Fonte: Villanueva e Pintó (2000)
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Os especialistas deixaram testemunhos do auge da nova técnica do  
pla nejamento naqueles anos: o Rotival que vinha contratado pela segunda 
vez pelo governo venezuelano não queria mais ser considerado como 
urbaniste, mas como expoente do profissional mais compreensivo que era 
o planificateur, segundo uma diferença sobre a qual teorizaria anos mais 
tarde (ROTIVAL, 1964, p. 42-45). No caso de Violich, em sua Cities of 
Latin America (1944), o planejador californiano ofereceu uma das primeiras 
perspectivas comparadas da europeizada formação academicista em vários 
meios profissionais com que manteve contato ao longo da sua viagem. 
Mas vale a pena notar que, já naquele livro prematuro, Violich havia 
advertido também que “os jovens arquitetos e planejadores praticantes” 
da América Latina começavam a “ver em direção aos EUA em vez da 
Europa” (VIOLICH, 1944, p. 169-173). Posteriormente soube resumir, 
a propósito da sua experiência com a CNU venezuelana, a mudança do 
enfoque disciplinar que se produziu naquelas décadas, fato que pode ser 
extensivo a boa parte do continente:

Um movimento moderno de Beaux Arts inspirou o final dos anos 1930, 
e uma orientação social a metade dos 1940, só para dar lugar em inícios 
dos anos 1950 a um enfoque funcional gerado nas técnicas norte-
americanas. (VIOLICH, 1975, p. 285)

No caso do Brasil, além do russo Gregori Warchavchik, que introduz 
desde 1923 o modernismo internacional em São Paulo, a presença de 
figuras de destaque dos CIAMs, incluindo as propostas de Le Corbusier 
no Rio, apontaram o impulso funcionalista, o qual manteve sua 
fascinação pelo estrangeiro através das décadas de 30 e 40. Tal como já 
foi mencionado, Le Corbusier visitou novamente o Brasil em 1936, onde 
algumas das suas propostas foram mais contextualizadas; na então capital, 
o edifício do Ministério de Educação e Saúde (MES) (Figura 3) tornou-se 
um ícone dos princípios preconizados em Vers une architecture (1923), no 
qual encontramos os famosos cinco pontos da “nova arquitetura”: pilotis, 
fachada e plantas livres, janela em fita e terraço-jardim (Cf. RODRIGUES 
et al., 1991, p. 42-49)6.
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Figura 3 - Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro. 

Fonte: Hitchcock (1955).

Envolvido no industrialismo e desenvolvimentismo daquelas décadas, 
outra experiência que confirma a fascinação pelo funcionalismo do CIAM 
foi a Cidade dos Motores, estabelecimento de aproximadamente 25 mil 
habitantes que serviria de apoio a uma fábrica aeronáutica ao norte do Rio; 
o projeto foi entregue ao TPA de Sert, graças aos contatos de Wiener com 
o departamento de Estado norte-americano, interessado por sua vez em 
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fortalecer a indústria aeronáutica no país do qual precisavam como aliado 
na Segunda Guerra Mundial. Porém, se a intermediação de Washington 
pode ser compreendida em termos de necessidades geopolíticas, resulta 
inexplicável o recurso a técnicos estrangeiros, já que, “em 1942, os  
ar quitetos brasileiros estavam bem informados sobre os assuntos de  
pla nejamento, de maneira que não necessitavam de liderança estrangeira” 
(FRASER, 2000, p. 207). Mesmo em projetos mais arquitetônicos do 
que urbanísticos, a participação nacional foi fomentada em obras para o 
centro de Salvador da Bahia, o aterro do Flamengo e a Barra da Tijuca, no 
Rio (GOMES, 2005, p. 24). 

O impulso funcionalista seria confirmado na década seguinte, quando 
a emblemática Brasília (Figura 4), promovida pelo governo de Juscelino 
Kubitschek (1956-61), foi integralmente desenvolvida por uma equipe 
local, liderada por Lucio Costa e Oscar Niemeyer, evidenciando que, 
finalmente, a maturidade profissional da arquitetura e do planejamento 
brasileiros podia ecoar internacionalmente, sem necessidade de luminares 
estrangeiros. Tendo trabalhando com Kubitschek quando este fora 
prefeito de Belo Horizonte, Niemeyer foi responsável por muitos dos 
edifícios incluídos no plano elaborado por Costa, cuja forma de avião, 
fetiche do CIAM, recebeu diversas alusões que vão desde o impulso e 
ascensão industrial brasileiros, até a racionalidade do castrum romano. 
Os princípios funcionalistas de segregação e predominância viária  
ex pressa se evidenciam não só no eixo cívico-comercial, mas também nas 
superquadras dos setores residenciais; estas oferecem similaridades com 
as utilizadas por Sert e Wiener na Cidade dos Motores, além da presença 
de serviços comunitários, de acordo com os princípios das unidades de 
vizinhança (FRASER, 2000, p. 227, 235).

Ainda que retomasse a velha ideia de uma nova capital chamada 
Planaltina, a construção de Brasília terminou sendo a concretização de 
uma nova história de industrialização e desenvolvimento, para os quais 
o modernismo funcionalista parecia oferecer a roupagem adequada.  
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Neste sentido, como bem assinala Fraser, numa síntese que pode ser 
extensível a outros governantes e projetos latino-americanos do período, 
Kubitschek

[...] viu Brasília como uma maneira de romper com as raízes do 
passado, de promover a industrialização, estimular o desenvolvimento 
econômico e fomentar o desenvolvimento regional. (FRASER, 2000, 
p. 216)7

Figura 4 - Desenhos para o Plano Piloto de Brasília 

Fonte: Buchmann (2002)
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Entre urbanismo e planejamento, cidade e região

Não é casualidade que a utilização do termo “urbanismo” durante as 
primeiras décadas do século XX na América Latina fosse substituída no 
segundo pós-guerra por outros termos, como planificación ou planeamento 
em espanhol, assim como planejamento em português. Na medida que 
estes são frequentemente usados como sinônimos, pode pensar-se que esta 
aparente duplicidade é resultado de um vocabulário mais rico neste caso 
do que o inglês, onde urbanism tradicionalmente não teve uma conotação 
disciplinar alternativa ao town planning britânico ou ao urban planning 
norte-americano, fato que mudaria na era pós-moderna. Mas, no fundo, 
existem matizes conceituais e históricos associados a cada termo: tal como 
foi esboçado para contextos de industrialização avançada, a diferença do 
urbanisme francês, da urbanistica italiana ou do Städtebau germânico, o 
town planning anglo-saxão enfatizou valores sistêmicos, procedimentais  
e/ou políticos, apoiado para isso nas ciências sociais e seu aparato técnico 
em substituição do design, por resumir assim a sua orientação mais geral, 
internacional e evidente para meados do século XX (HEBBERT, 2004).

Na América Latina, que procurava o desenvolvimento e a modernização 
através da industrialização e urbanização, esse trânsito epistemológico foi 
também manifestação do relevo e deslocamento dos polos, da Europa aos 
EUA, de onde era importada a modernidade que trazia o novo aparato 
de instrumentos associados ao planejamento, assim como a renovação 
técnica, procedimental e institucional que propiciou, ao mesmo tempo 
em que se produzia, uma ampliação do âmbito da cidade à região8.

Neste sentido, como antecedente teórico, é interessante assinalar que 
mesmo que o famoso Manual de urbanismo (1939-40) de Karl Brunner 
não enfatizara a região enquanto âmbito territorial, reconhecia sim o 
“planejamento regional” como nova técnica cujos antecedentes datavam 
do planejamento que Schmidt fez da bacia do Ruhr e dos “estudos 
cívicos” de Geddes para Edimburgo; mas os exemplos contemporâneos 
eram vinculados pelo mestre austríaco aos avanços da Regional Planning 
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Association of America (RPAA), em Nova York e na Califórnia  
(Cf. BRUNNER, 1939-1940, p. 189-190)9. Não era o “urbanista”, 
e sim o “planejador”, o profissional que, para Brunner, devia estar a 
cargo das metas econômicas da técnica regional, mesmo que alguns de 
seus instrumentos, como as cidades satélite e os green belts ou cinturões 
verdes, podiam ser trabalhados em conjunto pelo urbanismo tradicional  

(Cf. BRUNNER, 1939-1940, p. 138-177).
Caso ilustrativo deste raciocínio foi Maurice Rotival, que, desde o final 

dos anos 1940 esteve entre os assessores internacionais da CNU, mas 
aparecendo frente seus antigos aprendizes venezuelanos com ares norte-
americanos. Trabalhando na época na Universidade de Yale, o planejador 
chegou com notória preocupação pela região, âmbito no qual o Rotival 
do Plano Monumental de Caracas parecia não ter prestado tanta atenção. 
O urbanista do pós-guerra também solicitava consideração aos aspectos 
financeiros dentro da metodologia de planificação; utilizando uma 
distinção que formularia com mais precisão anos depois, pode-se dizer 
que o antigo urbaniste agora desejava ser considerado como planificateur, 
a nova “mão direita” dos estadistas norte-americanos (ROTIVAL, 1956, 
p. 13; ROTIVAL, 1964, p. 42). Ainda que distinguisse entre o “urbanista 
do centro” e o urbanista “das unidades de vizinhanças”, Rotival reduzia 
ambos ao âmbito da cidade, cuja incorporação integral dentro da região 
somente podia ser conseguida pelo planejador; este também era o único 
capaz de orquestrar o conceito geral resultante dos aportes fornecidos 
por diversos especialistas, incluindo arquitetos e urbanistas. A partir 
da sua experiência estadunidense, Rotival considerava que o chamado 
arquiteto-urbanista era um híbrido que podia ser até perigoso em termos 
de planejamento, “porque o urbanista se tem preocupado até agora com 
a composição arquitetônica, mas de fato tem ignorado o planejamento”.  
É por essa razão que Rotival, o planejador, finalmente instava os urbanistas 
a que abandonassem suas simples preocupações arquiteturais e assumissem 
o desafio do planejamento para o que estavam facultados:



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

Vocês não devem deixar o lugar vazio, porque se vocês não se preocupam, 
se vocês não  se preucupam, se não pensam sua profissão com relação  ao 
planejamento, este lugar será imediatamente ocupado, sem dúvida por 
homens notáveis, que terão talvez todos os títulos que conferem nossas 
grandes escolas, mas que logicamente não serão planejadores. E então 
o barco corre o risco de encalhar. (ROTIVAL, 1964, p. 45, tradução 
minha)10

Considerações regionais haviam sido incorporadas, é claro, nos estudos 
de campo e marcos teóricos que enquadraram muitos dos primeiros planos 
urbanos de capitais latino-americanas, como os de Contreras e Della Paolera 
para o México e Buenos Aires, até os de Agache e Rotival para o Rio e 
Caracas, respectivamente (ALMANDOZ, 2002, p. 31-39). A ampliação do 
âmbito urbano evidenciou-se ainda cedo no caso do Brasil, onde a influência 
de princípios de análise regional de Geddes, Burgess e Eugène Hénard 
nutriram a experiência do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de 
Salvador (EPUCS), entre 1946 e 1952 (GOMES, 2005, p. 25). A transição 
do urbanismo ao planejamento foi acelerada pelas visitas do dominicano 
francês Padre Louis-Joseph Lebret a São Paulo e outras cidades brasileiras, 
onde advogou a incorporação de princípios e variáveis do planejamento 
econômico e regional como requisitos para planejar áreas metropolitanas 
em expansão, através da Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica 
Aplicada aos Complexos Sociais – SAGMACS (Cf. LAMPARELLI, 1995; 
LEME, 1999)11. Com influências que iam do marxismo e do reformismo 
de Le Play, passando pela sociologia de Durkheim e Tönnies, até as teorias 
contemporâneas de polos de desenvolvimento de François Perroux, o 
movimento Economia e Humanismo e a SAGMACS foram pioneiros 
em promover uma melhora da qualidade de vida e espacialização do 
desenvolvimento tão em voga no pós-guerra, através de um aménagement 
du territoire de ampla base científico social (LAMPARELLI, 1998).  
A nova consciência sobre a necessidade de planejamento regional no meio 
brasileiro foi evidenciada nas críticas ao plano de Brasília, o qual, apesar de 
ter sido promovido pela agência Novacap, não havia incorporado suficientes 
economistas, ecólogos e planejadores. A resposta de Costa às críticas feitas 
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por Gilberto Freyre, voz líder das novas ciências sociais brasileiras, não 
foi somente inteligente, mas também indicativa do ponto de inflexão da 
disciplina: a nova capital não devia ser “o resultado, senão a causa de um 
plano regional” (COSTA apud FRASER, 2000, p. 203)12.

Não só através da integração de equipes interdisciplinares para sua 
formulação, planos coetâneos para capitais latino-americanas foram 
mais decididos em assumirem princípios de planejamento econômico e 
regional. Para dar resposta a uma metrópole que havia passado de 17 a 
35 municípios, Po plano Intercomunal de Santiago (1960), por exemplo, 
propunha vias estruturantes, reservas florestais, anéis perimetrais de 
circulação e reorganização da localização industrial ao longo de novos 
“cordões”, em consonância com os objetivos propostos pela Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO), criada em 1939 (RÁMON, 
2006, p. 215).

Ao chegarem assim, principalmente por via norte-americana – mesmo 
que seus representantes fossem mestres europeus, como Rotival ou 
Sert –, o regional planning e o funcionalismo do CIAM continuaram 
amalgamando diversas influências metodológicas, com variantes que iam 
desde o econômico e social, até o regional e sistêmico; essas mainstreams 
foram-se combinando de diferentes maneiras nos aparatos institucionais 
latino-americanos, os quais se ampliavam da escala local à nacional. 
Pareceria que neste continente concretizava-se a institucionalização que 
o CIAM havia experimentado depois da Segunda Guerra Mundial, a 
qual, segundo lembra Gomes (2005, p. 19), o fez passar de liderança da 
vanguarda a representante do Establishment.

Porém, cabe também uma interpretação em sentido inverso, por 
dizer assim, a qual pode ser ilustrada pelo significativo caso do México.  
Neste contexto foram manifestadas as já assinaladas diferenças iniciais 
entre o CIAM e os Interational Housing and Town Planning Congresses 
(IHTPC), que poderiam ser chamados de defensores iniciais do urbanisme, 
por um lado, e do planejamento urbano e regional, pelo outro; pode-se 
dizer que, ao final, prevaleceu a tendência integradora do segundo grupo, 
fortalecido pela coincidência de termos em torno do planejamento em 
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diferentes idiomas, além da inteligente presença de figuras como Raymond 
Unwin no primeiro CIAM, que, ao final, tornar-se-ia presidente dos 
IHTPC. Influenciada pela presença pioneira de Carlos Contreras e de sua 
revista Planificación, essa evolução de termos fica posteriormente ilustrada 
no meio asteca:

[…] en el caso de México, las diferencias por el uso de los vocablos 
planificación y urbanismo aparecieron al patentizarse ámbitos de 
acción, ya que urbanismo se empezó a circunscribir como lo aplicado 
a las ciudades, y planificación – que en Contreras abarcaba ciudades, 
regiones y país - con un manejo ya más político e ideológico entre quienes 
ejercían las ciencias sociales, sobre todo, a partir de las experiencias en la 
Unión Soviética, cuando empezó a ligarse el concepto de planificación 
con el manejo de la economía. (RUIZ, 2008, p. 267-268) 

 
Ainda que talvez a evolução haja sido inversa em outros países menos 

ligados aos IHTPC e onde a influência do CIAM foi mais intensa, como 
se tentou apontar acima, o importante é que, no final, se produziu uma 
unificação terminológica, onde os matizes correspondem aos assinalados 
por Sánchez Ruiz para o caso mexicano. Sobretudo resulta interessante 
enfatizar que o planejamento passou a ser associado não só a novas técnicas 
e âmbitos, senão também definido pela sua relação com metas e objetivos 
políticos, econômicos e sociais13.

Essas distinções e mudanças foram reconhecidas, em uma perspectiva 
epistemológica e também histórica, pelo peruano Emilio Harth-Terré e 
pelo argentino Patricio Randle, que participaram daquela metamorfose 
do jovem urbanismo continental e que a colocaram mais tarde em 
perspectiva. Em seu livro Filosofía en el urbanismo (1961), o primeiro se 
pronunciou abertamente por este termo que correspondia à “ciência da 
cidade”, enquanto que a “sobrevalorização do vocábulo planejamento”, 
consequência da crescente admiração pelo anglo-saxão nas universidades 
latino-americanas, teria levado à “deturpação do neologismo planejamento 
urbano”, deslocando desnecessariamente o “puríssimo e expressivo” termo 
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que o idioma espanhol oferece através do termo urbanismo (HART-
TERRÉ, 1961, p. 64).

Anos mais tarde, partindo da premissa de que, no idioma espanhol, 
ambos os termos, “urbanismo” e “planejamento”, eram aceitáveis, na 
sua obra Qué es el urbanismo (1968), Randle não os considerava como 
sinônimos e atribuía a cada um deles um significado histórico e conceitual. 
Por serem sempre “destinatários de influências tão diversas”, os latino-
americanos teriam adotado “urbanismo” devido a que “foram francesas 
as correntes que regeram o despertar desta atividade”; o “planejamento 
urbano” teria prevalecido depois da Segunda Guerra Mundial através 
da “influência inglesa”, com o que provavelmente queria referir-se o 
historiador ao influxo anglo-saxão que chegou à América Latina a partir 
dos EUA. Mas Randle foi além da mera sucessão de termos e decidiu-se a 
enfrentar a “distinção bizantina” que lhe intrigava, ousando fazer a seguinte 
diferenciação conceitual entre “urbanismo” e “planejamento urbano”:

[...] se trataría de dos conceptos diversos y sucesivos teniendo como punto 
de partida el urbanismo en su aceptación más próxima a la estética edilicia, a 
la obra pública edilicia y a la provisión de los servicios urbanos, conforme a 
los primeros tratados de fines del siglo anterior y comienzos de éste. Luego, 
en cambio, a la vez que se perfecciona la teoría y la práctica, surgiría como 
una nueva tarea la del planeamiento urbano, en la que el lado estético era 
sólo una consecuencia de otras preocupaciones más integrales y científicas 
tales como el uso del suelo y la circulación. (RANDLE, 1968, p. 22)

Pode-se dizer que essas obras de Randle e Harth-Terré conseguiram 
colocar numa perspectiva epistemológica e historiográfica uma aparen  te 
moda de substituir urbanismo por planejamento, o qual refletia mu danças 
mais estruturais da disciplina, no marco geopolítico do modernismo e 
do desenvolvimentismo na América Latina. Tal como enfatizara Harth-
Terré, se a mudança terminológica tinha muito a ver com a ordem de 
difusão dos vocábulos em espanhol e em português, ela refletia, por sua 
vez, um deslocamento dos polos da modernidade técnica, da Europa aos 
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EUA, na América Latina do pós-guerra, no momento em que se havia 
produzido uma ampliação dos âmbitos epistemológicos disciplinares, da 
cidade à região.

Revisão histórica da cidade latino-americana 

Se o desenvolvimentismo e a nova cena internacional das Américas 
ajudaram a mudar a prática do planejamento na região, também o 
fizeram com os estudos urbanos em processo de consolidação, entre os 
quais a historiografia pode ser tomada como uma amostra. Desde os anos 
1940, o ensino da história somente foi diferenciado quando as escolas 
de arquitetura conseguiram superar a dicotomia do século XIX entre 
os preceitos artísticos da Ecole des Beaux-Arts, e aqueles voltados para 
as engenharias da Ecole Polytechnique, que se haviam reproduzido em 
algumas universidades latino-americanas desde as reformas borbónicas de 
finais da Colônia (TORRE, 2002). O desenvolvimento historiográfico foi 
quiçá estimulado pelo já mencionado interesse estrangeiro, especialmente 
estadunidense, por reportar e explicar o modernismo latino-americano; 
ao mesmo tempo no marco do incipiente ensino urbanístico, a transição 
para o planejamento parecia ir acompanhada pela institucionalização 
da história como componente específico chamado a alimentar a prática 
profissional, especialmente no meio mais amadurecido da Argentina. 
Nesse sentido, vale mencionar a visita de Marcel Poëte, convidado por 
seu discípulo Carlos della Paolera, para inaugurar o Curso Superior de 
Urbanismo da Universidade de Buenos Aires, inspirado na orientação 
evolucionista do parisiense Instituto de Urbanismo do qual Poëte procedia 
(RANDLE, 1972, p. 32-34). A essa etapa da história em direção ao prático 
correspondeu, no meio administrativo argentino, por exemplo, um novo 
formato mais setorial da “evolução da cidade”, da qual deviam derivar 
insumos para os planos de alcance regional, segundo os delineamentos 
que naqueles anos teve a División de Información Urbana da Dirección 
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General de Obras Públicas y Planeamiento Urbano (DGOPU) (NOVICK, 
2003, p. 12).

Pioneiro da agenda histórica da cidade latino-americana que estava 
por concretizar, Jorge Enrique Hardoy foi testemunha da já fora de foco 
abordagem daquele evolucionismo exausto, ainda associado ao urbanismo 
academicista que não parecia satisfazer aos requerimentos e expectativas do 
emergente planejamento. Segundo o testemunho que décadas depois daria 
Hardoy, o conteúdo daqueles primeiros cursos de urbanismo não facilitava 
nem a compreensão da cidade nem dos centros históricos de rápida 
expansão e congestionamento. Ocorria como com o urbanismo que se 
praticava na época: apesar de existirem algumas intervenções inspiradas no 
modernismo funcionalista, os planos de renovação permaneceram presos a 
uma aproximação parcial do tráfego, das áreas verdes ou do embelezamento, 
sem incorporar dimensões econômicas, sociais ou ambientais próprias do 
planejamento técnico (HARDOY, 1991, p. 143).

A ênfase evolucionista seria deslocada na década seguinte pela 
consolidação de uma cultura de planejamento e pela diferenciação da 
história como um de seus componentes; porém, com todas essas mudanças, 
parecia existir pouca historicidade no ensino do urbanismo latino-
americano nos anos 50, o que Ramón Gutiérrez atribui à predominância 
da descontextualizada prospectiva do CIAM:

La enseñanza del urbanismo en estos años estaba dominada por la 
aplicación del modelo del CIAM. Había poco espacio para discutir 
una visión histórica del problema, y en general los planes urbanos 
incorporaban aspectos de la evolución histórica como un simple barniz 
cultural que no tenía incidencia en propuestas de diseño o en la gestación 
de medidas urbanas. Era difícil entender la posibilidad de formular un 
futuro desde la propia historia; siempre pesaba más el modelo externo de 
lo que “se debía ser” antes de entender “lo que se era”. (GUTIÉRRÉZ, 
2008, p. 277)

Se a quase decorativa incorporação da história urbana no ensino 
e na prática do planejamento pode ser estendida a outros países até os 
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anos 50, os estudos urbanos latino-americanos começaram a ana li-
sar sistematicamente, na década seguinte, a relação histórica, econô-
mica e sociológica entre industrialização, urbanização e modernização.  
Estes elementos determinariam uma sorte de “equação de época” que 
tentaria explicar a conversão da modernidade ocidental no sentido 
weberiano, em direção a uma modernização de corte habermasiano, 
formulada ad hoc para a região (GORELIK, 2004, p. 33). Aquela 
visão da cidade como catalisadora da mudança social pode-se dizer que 
está plasmada na interpretação de Philip M. Hauser como editor de 
La urbanización en América Latina, livro resultante de um seminário 
internacional que teve lugar em Santiago de Chile, em julho de 1959, 
sob o patrocínio da UNESCO e da Comissão Econômica para a América 
Latina (CEPAL), entre outros organismos. Ainda que tenha oferecido uma 
escassa revisão histórica, a interpretação sociológica de corte funcionalista 
dessa publicação influenciaria não só as aproximações seguintes que a 
adotaram, incluindo o já mencionado The growth of Latin American cities 
(1971), de Walter Harris, mas também pela reação crítica que produziu 
em meios locais, liderada por Hardoy (NOVICK, 2003, p. 14).

Proveniente da arquitetura e com certa influência da arqueologia, o 
argentino Jorge Enrique Hardoy constituiu-se, desde inícios dos anos 1960, 
como uma figura pioneira de uma história urbana latino-americana mais 
focalizada, especialmente a partir da sua obra Las ciudades precolombinas 
(Cf. HARDOY, 1964). Juntamente com Richard P. Schaedel, da 
Universidade do Texas, e Richard Morse, de Yale, entre outros, desde 
meados dos anos 60 Hardoy organizou simpósios sobre a urbanização 
continental, especialmente no marco dos Congressos Internacionais de 
Americanistas (CIA): Mar del Plata (1966), Stuttgart (1968), Lima (1970), 
Roma (1972), Cidade do México (1974) e Paris (1976). Se bem que os 
dois primeiros fossem sobre o processo de urbanização da América Latina 
em geral e através dos diferentes períodos históricos, buscando, segundo 
Schaedel e Hardoy (1975, p. 16), “facilitar um amplo intercâmbio de 



Marco aurélio a. de Filgueiras goMes (org.)  253 

idéias entre arqueólogos, arquitetos, antropólogos, historiadores da arte, 
historiadores sociais e planejadores urbanos”, a partir do simpósio de Lima 
tentou-se estabelecer um tema central, porém sempre conservando uma 
cobertura do período pré-colombiano ao contemporâneo.

Além da inclusão das versões resumidas das comunicações nas atas 
gerais, os textos completos dos simpósios deram lugar a várias publicações 
especializadas, as quais se converteriam em consulta obrigatória para 
uma emergente geração de pesquisadores nesse novo campo através do 
continente. Tal como aponta Ramón Gutiérrez, colaborador próximo de 
Hardoy, nessas publicações “a temática escolhida era analisada a partir 
da perspectiva dos tempos pré-hispânicos até o presente, em aportes 
que tendiam a criar uma visão integrada da história urbana americana” 
(GUTIÉRREZ, 1995, p. 7).

A revisão histórica da cidade latino-americana, categoria que foi 
construída e delimitada entre os anos 1950 e 1960, pode ser vista então 
como parte da agenda desenvolvimentista desdobrada pela CEPAL e pela 
UNESCO na região (ALMANDOZ, 2008b, p. 154-163, GORELIK, 
2004, p. 33-34). Em consonância com uma disciplina que mudava sua 
defesa epistemológica do urbanismo para o planejamento, essa agenda 
foi escorada, em termos institucionais, pela constituição da Sociedad 
Interamericana de Planificación (SIAP) e pelo Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO), o qual incluía uma Comisión de 
Desarrollo Urbano y Regional. Patrocinadas ao mesmo tempo pelas 
fundações Ford e Rockfeller, SIAP e CLACSO publicaram várias das já 
referidas compilações que plasmaram, como corpus bibliográfico, a agenda 
histórica da cidade latino-americana requerida pelo desenvolvimentismo 
que se havia inauguado com o segundo pós-guerra.

 (Tradução de José Carlos Huapaya Espinoza; revisão da tradução de Marco Aurélio 
A. de Filgueiras Gomes)
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Notas

1 Passagens desta seção são tomadas do meu artigo (Cf. ALMANDOZ, 2008a,  
p. 61-76). 

2 Passagens desta seção são tomadas do artigo (CF. ALMANDOZ, 2007, p. 59-80).

3 Carlos Contreras, citado en Ruiz (2008, p. 265-266). Em termos arquiteturais, 
a influência do CIAM tem sido vista especialmente em obras de Pani como o 
Multifamiliar Miguel Alemán (1947) (Ibid., p. 268).

4 Sobre o modernismo mexicano, ver V. Fraser (2000, p. 51-74), onde a autora 
é algo crítica na que diz respeito à “integração das artes” alcançada na Cidade 
Universitária (Ibid., p. 76): “the campus remains supremely architectural, an most 
of the murals are incursions, even intrusions, rather than fully integrated with 
architecture”.

5 Uma caracterização destes Planos Reguladores – formulados para Caracas, 
Maracaíbo, Barquisimeto, San Cristóbal e Ciudad Bolívar – pode ser encontrada 
em Almandoz (1993, p. 62-67).

6 No que diz respeito ao significado do edifício do MES, ver, por exemplo, Fraser 
(2000, p. 156).

7 Tradução de: “[…] saw Brasilia as a way of breaking with the roots of the past, 
of promoting industrialization, stimulating economic growth and encouraging 
regional development”. 

8 Tentei desenvolver este trânsito em Almandoz (2002, p. 31-39).

9 Ver Brunner (1939-1940, p. 189-190). Lembremos que, além de ajudar a constituir 
as plataformas institucionais e profissionais do Chile e Colômbia, o urbanista 
austríaco chegou a produzir um livro no qual podemos encontrar certa referência 
à casuística latino-americana para ilustrar a emergente preceptiva urbanística. 
Baseado no curso que o autor ministrou na Faculdade de Arquitetura de Viena em 
1924, recomendado depois no Congresso de Urbanismo de Heidelberg em 1928, o 
Manual de urbanismo (1939-1940) ofereceu, de maneira inovadora para o público 
do continente, uma revisão das soluções que o nascente planejamento, enquanto 
“sistema científico”, dava aos problemas funcionais das metrópoles mundiais, com 
abundantes exemplos da cidade latino-americana em processo de transformação.

10 Tradução de: “parce que l’urbaniste s’est jusqu’ici préoccupé de composition 
architecturale mais a, en fait, ignoré la planification [...] Vous ne devez pas laisser la 
place vide, car si vous ne vous en souciez pas, si vous ne pensez pas votre profession 
au regard de la planification, cette place sera immédiatement occupée, sans doute, 
par des hommes remarquables, qui auront peut-être tous les titres que confèrent 
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nos grandes écoles, mais qui ne seront logiquement pas des planificateurs. Et alors, 
le bâteau, risque d’échouer» (ROTIVAL, 1964, p. 45).

11 Outros planos da Sagmacs foram formulados para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte 
em 1958.

12 A Novacap foi criada em 1956, com Costa como diretor de Arquitetura e 
Urbanismo.

13 Tal como foi estudado, para o eixo anglo-americano, Taylor (1998).
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