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Categoría b. 
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Resumo. 

Os estudiosos têm dado atenção insuficiente a semelhanças em muitas das 

políticas urbanas propostas e/ou implementadas em vários níveis de governo no Brasil e 

na Argentina como o urbanismo e as políticas habitacionais. Esta pesquisa, baseada em 

temas esboçados em meu DEA-Diplôme d’Etudes Approfondies sob a orientação de 

Christian Topalov na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales em Paris na França 

e meu DPhil/PhD sob a orientação de David Harvey e Colin Clarke na University of 

Oxford (Outtes, 1993, 2000), investigará a difusão das políticas urbanas no Brasil e na 

Argentina entre 1855 (quando um plano foi proposto para a cidade de Recife) e nossos 

dias, além do período dos militares no Brasil quando o SFH- Sistema Financeiro da 

Habitação e o BNH-Banco Nacional da Habitação são criados, e as redemocratizações 

nos dois países com no caso do Brasil a municipalização, flexibilização e diversificação 

das políticas urbanas. A história urbana e habitacional Argentina apresenta paralelos 

interessantíssimos com relação à Brasileira como a experiência da Comisión Nacional 

de Casas Baratas (c. 1927-1943); episódios semelhantes aos IAPs no Brasil e a criação 

do BHN- Banco Hipotecário Nacional, uma espécie de BNH daquele país, entre outros. 

Palavras-chave:Urbanismo, habitação, difusão de inovação, políticas urbanas, políticas 

habitacionais. 
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Objetivos gerais e específicos. 

Minha pesquisa investigará a política de urbanismo enquanto um elemento de 

construção nacional em um contexto cultural pós-colonial (Sidaway, 2002). O 

urbanismo moderno foi um instrumento de desenvolvimento econômico na América 

Latina através da organização do fluxo de pessoas e mercadorias via sistemas de 

transporte mais eficientes. Neste processo, o governo local também teve um papel 

importante na criação e implementação do urbanismo e da habitação social.  

Idéias sobre a erradicação da pobreza urbana serão escrutinadas junto com a 

maneira como o urbanismo foi usado como um fator de construção do Estado Nacional. 

O primeiro congresso de urbanismo no Brasil no Rio de Janeiro (1941) assim como a 

Semana de Urbanismo em Salvador (1935) e o primeiro congresso de habitação em São 

Paulo em 1931, serão também novamente investigados (Outtes, 2000: 336-342, 370-

406), desta vez com atenção a este tema. 

O estudo identificará a rede de participantes destes congressos, as idéias que 

foram difundidas lá e aquelas que foram selecionadas pelos urbanistas. No mais, a 

investigação identificará as idéias que os reformadores tentaram implementar, aquelas 

que foram implementadas, como elas foram adaptadas a cada contexto político e como 

foram usadas como um instrumento de construção da identidade nacional. Estudarei a 

conjuntura política dos lugares nos quais as políticas urbanas foram implementadas, a 

adoção de certas idéias e as similaridades e diferenças em sua implementação em 

Buenos Aires, Salvador, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, cidades com 

as quais já estou familiarizado (com excessão de Salvador, escolhida pela possível 

especificidade no discurso sobre eugenismo e raça na constituição da nacionalidade 

dentro do urbanismo, tema esboçado em trabalhos anteriores, o que enriquecerá 

empírica e analiticamente a pesquisa) por já ter feito outra pesquisa correlata durante o 

meu Doutoramento, DEA e Mestrado (Outtes, 1991, 1993, 1997, 2000). 

A relação entre idéias reformadoras, idéias urbanísticas, elites, conjuntura 

política, idéias disponíveis, idéias importadas, idéias produzidas localmente e idéias 

implementadas já são uma forte razão para a existência deste trabalho. Uma das 

questões chave aqui é a difusão de inovação nas políticas urbanas e o papel das 

conjunturas políticas locais na implementação de tais políticas. Isto nos remete à 

questão de como idéias são importadas, adaptadas ou não e implementadas, assim como 

o resultado de tais realizações.
1
 

A conjuntura política local nas cidades mencionadas será estudada através da 

literatura secundária existente, e pesquisa já parcialmente feita em arquivos, jornais, 

relatórios de prefeitos, e anais de câmaras de vereadores, a qual será continuada. 

Instituições que tiveram um papel fundamental na difusão das políticas urbanas serão 
                                                           
1
 Ver a respeito de importação de ideias/difusão de inovação no urbanismo, entre outros, os excelentes 

trabalhos de Ward (2000ab, 2004) e Rodgers (1998). 



investigadas, tais como os clubes de Engenharia. Uma outra instituição teve um papel 

fundamental na gênese intelectual do urbanismo e da habitação na América do Sul: o 

Rotary Club. Sua contribuição ao nascimento destes conhecimentos será investigada. 

Eu já efetuei parte do trabalho de campo para a pesquisa e usei alguns dados na 

minha Tese de DPhil (Doutorado) na University of Oxford (Outtes, 2000). Agora eu 

pretendo usar o resto do material (anais de conferências e artigos em revistas 

profissionais e municipais) e conduzir mais pesquisa comparativa nas fontes e cidades 

mencionadas. Os congressos a ser investigados incluem os da IFHP-International 

Federation for Housing and Planning (antes International Garden City Association e 

depois IFHTP-International Federation for Housing and Town Planning), a IULA-

International Union of Local Authorities (hoje UCLG-United Cities and Local 

Governments), International Union of Architects, International Housing Association, o 

Inter-American Municipal Movement, os congressos Pan Americanos de arquitetos e os 

congressos de Low-Cost Housing (habitação barata). 

Metodologia empregada: Etapas metodológicas e alcances pretendidos em cada 

uma delas. 

A metodologia a ser adotada consiste na coleta de dados através da leitura de 

artigos, planos de urbanismo, e livros escritos por urbanistas, engenheiros, arquitetos, 

prefeitos, médicos e outros reformadores sociais sobre urbanismo e habitação durante o 

período especificado de 1855 (ano em que é proposto um plano para Recief) aos nossos 

dias. Outras fontes serão os inquéritos realizados sobre as condições de habitação em 

Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador (não sei ainda se existiu um 

para esta cidade mas para as outras houve) e Porto Alegre, assim como trabalhos sobre o 

tema apresentados em congressos de arquitetura, urbanismo, higiene, habitação, 

medicina e engenharia.  

Serão observadas as propostas para a cidade e a habitação contidas nestes 

documentos, seus elementos de construção nacional tais como discursos, imagens, 

edifícios públicos e governamentais, e mudanças na nomenclatura das ruas. As 

características destas propostas serão cotejadas com propostas para as mesmas questões 

feitas em várias cidades Brasileiras, Argentinas e em outros países, assim como as 

citações a autores e experiências de outros lugares dos dois países e do exterior para que 

seja analisada a circulação, absorção e adaptação de modelos urbanísticos e de 

habitação encontrados nestas experiências assim como o seu uso na construção da 

nação. 

Além da leitura crítica de toda a literatura mencionada, pretende-se também 

consultar outros acadêmicos da comunidade científica internacional especializados no 

assunto no intuito de receber sugestões sobre a similaridade das propostas feitas para as 

cidades Brasileiras, Argentinas e de outras partes do mundo para fim de esclarecimento 

da questão da importação e adaptação de modelos urbanísticos. Isto será feito tanto 



através de correio eletrônico (e-mail), como através da participação em listas eletrônicas 

de discussão sobre Geografia (URBGEOG, H-HISTGEOG), História (H-LATAM, H-

WORLD, H-IDEAS, H-URBAN) e Planejamento Urbano e Regional. Grande parte 

destas listas de discussão encontram-se afiliadas ao sistema H-NET, www.H-

net.msu.edu, o Humanities and Social Sciences Online Network. 

Resultados obtidos:Ver alguns itens da lista de publicações em: 

http://lattes.cnpq.br/5980258787844696 
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