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“Mas será obra social atender-se a esses habitantes das favelas do Distrito 
Federal que não são a rigor operários? [...] Todos os indivíduos que ocupam 
essas favelas, essas casas, já denominadas de cachorro, não são trabalhadores de 
um trabalho honesto[...] Pergunto à câmara: será obra social fazer-se uma 
edificação para esses vadios?” 

 
Salgado Filho, ministro do Trabalho, Industria e Comércio de Getúlio Vargas em 1937 
 
 

1. O EMBELEZAMENTO URBANO NO BRASIL 
 
É relativamente recente entre nós a noção de planejamento urbano.1 A idéia de empregar-se a técnica no 
sentido de ordenar a expansão e a construção da cidade só veio ganhar força em terras brasileiras quando 
os problemas decorrentes do caos urbano assumiram escala preocupante.  
 
As vilas e cidades brasileiras do período colonial eram erguidas praticamente sem qualquer esboço de 
planejamento. Assim como as municipalidades encontradas em Portugal, as vilas brasileiras eram como 
que semeadas, crescendo por meio de iniciativas individuais e arbitrárias. A única regularidade era a 
posição central que ocupavam os edifícios mais importantes, tais como a Igreja ou o Mercado. Ruas e 
vielas estreitas  ramificavam-se de forma distorcida, imprimindo uma fisionomia única às cidades 
coloniais. 
 
Comenta Roberto Loeb:2 
 

“A contribuição dos portugueses em termos de ocupação e organização 
espacial do solo urbano nas colônias revestiu-se de características 
dominantemente espontâneas, contendo nas suas soluções aparentemente 
caóticas uma lógica e uma racionalidade que se refletem na nossa arquitetura 
colonial e criaram uma tradição que inegavelmente enriquece nossa 
arquitetura contemporânea.”  

                                                 
 
 



 
Tampouco no período imperial pode-se dizer que havia um costume de planejamento das cidades. O 
simples fato de o Brasil ser à época um país pouco povoado, com uma população rural, reduzia as 
preocupações quanto ao desenvolvimento urbano ordenado. Pouquíssimas cidades apresentavam 
população urbana considerável. A própria São Paulo, grande megálope nos dias de hoje, tinha apenas 
30.000 habitantes em 1870.  
 
Apenas o Rio de Janeiro, Capital do Império, possuía níveis de urbanização apreciáveis. Justamente por 
isso, tal cidade conheceu a partir de meados de 1875 a ascensão da primeira modalidade de planejamento 
urbano brasileira, os planos de melhoramentos e embelezamento urbano. 
 
De inspiração renascentista, o embelezamento urbano pregava a beleza monumental do espaço. Tal 
corrente era originária da França, e influenciou urbanistas de diversas partes do mundo.3 Iniciada no 
período imperial, essa perspectiva de intervenção urbana ganhou força com os ideais positivistas 
republicanos. Os padrões estéticos, simbólicos e higienistas que caracterizaram as melhoramentos urbanos 
realizados na República Velha, representavam, em plena belle epoque, uma tentativa de transposição de 
padrões europeus para as cidades brasileiras.4 
 
Ícone desse período foi a Capital da República, objeto de grandes modificações urbanas, que entre outras 
disposições, procuravam imprimir nova fisionomia arquitetônica para a cidade, incluída nesse caso a 
erradicação da população pobre que residia na área central. O slogan do famoso plano de melhoramentos 
da cidade do Rio de Janeiro, durante a Prefeitura Pereira Passos (1903-1906), resume esse ideal: “O Rio 
civiliza-se.” 
 
Proliferam, então, grandes obras pelas capitais brasileiras. É aberta a avenida Central do Rio de janeiro, 
arrasando cortiços em seu caminho; em São Paulo é construído o “Theatro Municipal”, e é remodelado o 
Vale do Anhangabaú; em Minas Gerais, Belo Horizonte e construída sob o traço higienista do Engenheiro 
Aarão Reis. 
 
Sob o domínio dos pressupostos do embelezamento, surge o planejamento urbano no Brasil. Numa época 
de extrema solidez da classe hegemônica brasileira, sendo a classe pobre incapaz de pronunciar-se sobre 
as decisões políticas de seu interesse, a elite divulgava abertamente a cidade por ela desejada. Não se 
empregavam eufemismos para admitir-se que a pobreza deveria ser extirpada das áreas nobres das 
cidades, para dar lugar a prédios “civilizados”. Um Senador da República Velha, comentando as obras no 
Rio de Janeiro, orgulhosamente discursava: 
 

“Um bairro inteiro de casebres feios, insalubres, ruins, foi todo comprado por 
uma grande companhia, arrasado, e no local construído um bairro elegante, 
bonito, confortável  em todos os sentidos, realizando a companhia excelente 
negócio do ponto de vista financeiro5.” 

 
Outro exemplo, vem da opinião do Prefeito de Belo Horizonte Cristiano Monteiro Machado (1926-1929): 
 

“À medida em que forem sendo alienados os lotes da primeira vila operária, 
irei reforçando a retirada dos intrusos do domínio municipal... pois torna-se 
indispensável a criação de vilas onde serão definitivamente localizados esses 
ocupantes atuais dos lotes, dos quais muitos, os da 8ª, da 9ª e 12ª seções 

                                                 
 
 
 



urbanas(Barroca e Barro Preto) nunca deverão ser concedidas definitivamente 
para tais habitações”6 

  
O auge do embelezamento urbano coincidiu com o ponto máximo da capacidade da classe dominante 
brasileira ignorar publicamente os interesses das classes excluídas, em nome de um planejamento urbano 
voltado estritamente para criar em cidades de um país pobre, uma pequena fração das monumentais e 
invejadas cidades européias.  
 
Tal orientação urbanística começou a desmoronar a partir da aceleração do crescimento urbano no Brasil, 
especialmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A expansão da mancha urbana acirrou 
problemas tais como a habitação, os transportes e o saneamento, dando-lhes uma escala maior. O discurso 
da beleza monumental da cidade cedeu espaço às preocupações quanto ao “caos urbano.” Obviamente, o 
declínio dos planos de embelezamento foi mais rápido nos grandes centros urbanos, e mais lento nos 
pequenos. Seu sepultamento definitivo só poderia ser afirmado no Brasil ao longo da década de 1940. 
 
Progressivamente, o objeto privilegiado dos planejadores urbanos nas grandes cidades passou a ser as 
obras de infra-estrutura. Uma fonte teórica importante para essa nova orientação foi o revolucionário 
plano para a cidade de Nova York, o Regional Survey of New York, de 1927. Tal plano, patrocinado pelo 
empresariado local, surgiu a partir da perplexidade causada pela coexistência em áreas nobres do 
município de edifícios luxuosos com paupérrimos casebres. A problemática da economia urbana foi pela 
primeira vez considerada. Foi constatada a importância das relações econômicas inter-urbanas para a 
compreensão da cidade. 7  
 
Absorvendo a influência norte-americana, o planejamento urbano brasileiro deixou de ser assunto 
reservado à engenharia e à arquitetura, passando a interessar também à sociologia, ao direito, à geografia, 
etc. Tem-se, então, o surgimento do Urbanismo e do Plano Diretor, embriões do Planejamento Integrado.  
 
Substituindo os planos de embelezamento e melhoramento, surgem, em 1930, o Plano Agache, no Rio de 
Janeiro, e o Prestes Maia em São  Paulo. A tônica dessas novas planificações é o plano diretor e o 
urbanismo multidisciplinares. Quanto a essa nova fase, Flávio Villaça8 comenta: “tem início um novo 
período, que vai até a década de 1990. É o período do plano intelectual, que pretende impor-se e ser 
executado porque contém “boas idéias”, tem base científica e é correto tecnicamente.” 
 
Os novos planos para o Rio e para São Paulo não descartaram totalmente o embelezamento urbano, mas 
demonstravam maior preocupação com grandes obras voltadas para o saneamento e para os transportes. O 
plano paulista veio atrasado, afinal, foi o primeiro dedicado a uma cidade que crescera de maneira 
espontânea, atingindo 900.000 habitantes em 1930.  
 
Já o Plano Agache, concebido para a Capital da República, foi elaborado por técnicos vindos da França, 
liderados por seu compatriota, que emprestou seu nome ao plano. Tal documento, bastante volumoso e 
abrangente, era audacioso, ao ponto de apresentar um conjunto de propostas de normas urbanísticas, que, 
além de destinarem-se ao Rio de Janeiro, pretendia-se, deveriam atingir todas as grandes cidades 
brasileiras, na forma de leis federais. Entre tais propostas estava uma lei de urbanismo, que regularia a 
aplicação de princípios de urbanismo em todo o território nacional. 
 
Os planos Prestes Maia e Agache foram marcos na história do planejamento urbano  brasileiro. Contudo, 
sua eficácia pode ser questionada. Em primeiro lugar porque os municípios eram incapazes de cobrirem os 
custos das metas previstas pelos planos. Em segundo lugar, pela condução das poucas iniciativas pela 

                                                 
 
 
 



classe dominante, as quais faziam prevalecer obras de seu interesse. Na verdade, tais planos anunciaram 
uma característica que se tornou comum no planejamento urbano brasileiro: o afastamento do plano de sua 
exequibilidade, ou seja, os planos tornaram-se cada vez mais “letras mortas”, desprovidos de eficácia 
social efetiva. 
 
Sem embargo, Villaça9 defende que o período compreendido entre os anos de 1930 a 1965 foi marcado 
pela transformação do planejamento que chegava a ser executado para o planejamento-discurso. 
Governantes encomendam planos embriagados de tecnocracia e alienação, sem, no entanto, 
comprometerem-se a executá-los. Surge então um novo paradigma norteador do planejamento das 
cidades, o planejamento compreensivo. 
 
 
2. O NACIONAL-DESENVOLVIMENTISMO E O PLANEJAMENTO COMPREENSIVO 
 
Após a crise mundial deflagrada em 1929, a concepção liberal do Estado sofreu um revés. A intervenção 
estatal na economia, antes considerada prejudicial, passou a ser incentivada. Entendeu-se, segundo 
Miranda Neto,10que, “para garantir o crescimento rápido, era necessário envolver o governo no processo 
econômico e encarar os gastos governamentais como novo fator dinâmico.” 
 
O fundamento teórico do planejamento governamental está na constatação da doutrina econômica de que a 
livre operação da “mão invisível” do mercado não conduz necessariamente a um aproveitamento ótimo 
dos recursos produtivos, não leva a uma melhor distribuição de renda nem a um ritmo acelerado de 
desenvolvimento. À intervenção estatal planejada cumpre a correção necessária das “falhas” do mercado. 
 
O paradigma do desenvolvimento econômico planejado encontrou em países de industrialização atrasada 
terreno fértil para florescer. A partir de 1945, a ideologia do desenvolvimento econômico urgente tornou-
se dominante entre as nações periféricas. Segundo Miranda Neto11: 
 

“essa necessidade de planejamento desenvolvimentista revestiu-se de inúmeras 
roupagens, dentre as quais duas merecem destaque: aquela defensora de um 
desenvolvimento nacional predominantemente independente e que poderia ser 
denominada nacionalista e outra, favorável uma desenvolvimento dependente 
aos países componentes das economias centrais capitalistas, particularmente 
os E.U.A.” 

 
No Brasil, o embate entre tais correntes invadiu o cenário político, tendo sido a tônica de todas as eleições 
presidenciais desde a queda da ditadura Vargas, em 1945. Na verdade, desde a crise de 1929, quando a 
crise norte-americana contribuiu para a queda da demanda mundial pelo café, a industria aparece como 
alternativa econômica para o país. Nesse sentido, é que o Estado intervencionista se consolida no Brasil, 
conforme explicação de Sueli Schhifer:12 
 

“No nível político, pode-se afirmar que a Revolução de 30 veio ao encontro da 
necessidade de se constituir um Estado capaz de promover a unificação do 
mercado nacional em face do processo de industrialização que se 
consolidava.(...) o Estado tornou-se, notadamente, a partir de 1940, o principal 
investidor do país...” 

                                                 
 
 
 
 
 



 
Como na maior parte dos países latino-americanos, a concepção de planejamento no Brasil foi 
marcadamente baseada na abordagem “cepalina,” estabelecida nos anos 60. Para a CEPAL, os países da 
América Latina de uma forma geral eram assolados por intensos desequilíbrios sociais e econômicos, 
tanto no nível interno dos países, quanto no nível externo, em relação às nações desenvolvidas. A 
superação de tais desequilíbrios passaria pela realização de profundas reformas estruturais, nas quais o 
agente principal seria o Estado, instrumentalizado pelo planejamento governamental compreensivo.13  
 
O Estado intervencionista brasileiro formatou-se basicamente enquanto Estado Planejador. Acreditava-se 
que a ciência e a técnica seriam aliadas na definição de estratégias de superação do subdesenvolvimento 
nacional. Um dos supostos mais difundidos do paradigma nacional-desenvolvimentista era que as questões 
sociais e políticas poderiam ser tratadas de maneira científica, o que eliminaria disputas irracionais, e 
produziria a melhor das sociedades. A concepção compreensiva do planejamento era aquela que 
preconizava a necessidade de elaboração de planos capazes de abarcar de forma intersetorial e 
globalizante todas os aspectos tecnicamente identificáveis do objeto de intervenção governamental. Tal 
paradigma levou à formatação do planejamento brasileiro com apoio exclusivo na técnica instrumental, 
desconsiderando-se um diálogo mais intenso com a sociedade. A partir de então, ganharam força os 
chamados “Superplanos”, centrados nas idéias de globalidade, de sofisticação técnica e de 
interdisciplinaridade.  
 
O momento histórico brasileiro mais receptivo às idéias do Planejamento Compreensivo representou o 
auge da tecnocracia brasileira. Tal ideário era perceptível desde a ditadura Vargas, mas seu apogeu, sem 
dúvida, se deu a partir do Golpe Militar de 1964. Abolida a Democracia no Brasil, a burocracia pública se 
fortalece, em detrimento do setor político. A expansão do aparelho do Estado no Brasil, consolidada 
durante o regime militar, criou  ambiente favorável ao fortalecimento e a diferenciação interna da 
burocracia, garantindo o estabelecimento do fenômeno denominado como tecnoburocracia. 
 
Com o termo do regime democrático no Brasil, no bojo do processo de centralização decisória que se 
estabeleceu no plano jurídico-institucional, o poder local foi afastado da direção do planejamento urbano, 
sendo que este passa a ser contemplado com especial interesse pela ditadura militar. Duas razões podem 
ser colocadas para essa disposição: 
 
a) Havia o interesse, por parte dos militares, de serem estabelecidos mecanismos de gestão dos problemas 
urbanos mais crônicos, tais como a habitação, o saneamento e o transporte público. Tal interesse 
justificava-se pela necessidade de atenuação dos efeitos negativos da política macroeconômica sobre as 
classes populares. Em outras palavras, pretendia-se a resolução de conflitos urbanos, que, se 
desconsiderados, poderiam levar ao fortalecimento de movimentos sociais contra a ditadura militar.  
 
b) Sob a égide do paradigma nacional-desenvolvimentista, o regime militar buscava a elaboração de uma 
Política Nacional de Organização do Território. Nas palavras de Maria Adélia de Souza:14 “era preciso ter 
uma visão estratégica do território brasileiro e instrumentalizar o arcabouço urbano, (...), por meio de 
uma manipulação da rede e da hierarquia urbana brasileira..” 
 
À época, o modelo de planejamento compreensivo foi delineado no nível nacional, e seu detalhamento foi 
atribuído aos governos estaduais. Aos Municípios restou a mera condição de espectadores da ingerência 
da União nos assuntos municipais. 
 
A principal autoridade intelectual do regime militar, o General Golbery do Couto e Silva foi um ator 
decisivo na formatação da política urbana brasileira. Tal estrategista percebia as concentrações urbanas 

                                                 
 
 



enquanto espaços naturais de dinamização da acumulação capitalista brasileira, e, portanto, a política 
urbana nacional deveria favorecer ativamente o crescimento econômico.  
 
O Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), plano inspirado nessa visão estratégica, 
registrava: “espera-se consolidar, até o fim da década, uma sociedade industrial moderna e um modelo de 
economia competitiva. Essa economia moderna, com seu núcleo básico no Centro-Sul..”15 
 
Logo, imposta pelo regime militar, a política urbana brasileira a partir de 1964, visava de um lado 
promover de forma centralizada a organização estratégica do espaço urbano, e, por outro, controlar as 
tensões sociais decorrentes do modelo macroeconômico de desenvolvimento implantado.  
 
A opção pelo modelo rodoviário, por exemplo, em detrimento dos transportes ferroviários, demonstra a 
dualidade planejamento urbano/desenvolvimento econômico. A estratégia de desenvolvimento por 
substituição de importações, priorizou a construção da infraestrutura rodoviária nacional, vinculada ao 
incentivo e fomento a uma nova indústria automobilística, essencialmente de capital estrangeiro. 
Concomitantemente, as soluções rodoviárias de transporte urbano foram então priorizadas. Por 
conseqüência, a maior parte dos investimentos foi canalizada para  programas de planejamento e gestão 
das cidades  baseados em eixos rodoviários e no declínio progressivo das infraestruturas ferroviárias.16  
 
Como se observa, o planejamento urbano pensado enquanto ação geopolítica no território, afasta-se das 
perspectivas do embelezamento urbano e incorpora com vigor a instrumentalidade das intervenções 
urbanas visando o desenvolvimento econômico e o controle dos movimentos sociais. 
 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O ideário burguês, cosmopolita e republicano desencadeou o 
embelezamento urbano no Brasil no início XX. Essa forma de pensar a 
cidade estava associada ao desejo de superação do atraso cultural do 
país, aproximando-o da civilização européia. Assim se impuseram a 
reestruturação das áreas centrais das cidades com conseqüente expulsão 
da população pobre; o saneamento, a pavimentação de ruas, o 
embelezamento urbano com abertura de avenidas, praças e construção de 
monumentos. 
 
Já na década de 1960, aspirações capitalistas novamente ditariam os 
rumos do planejamento urbano no Brasil, só que noutra perspectiva. 
 
Nessa nova orientação o planejamento urbano é concebido enquanto instrumento indutor do 
desenvolvimento econômico. Assim as questões urbanas sempre são tratadas em articulação com os 
benefícios que a intervenção no meio urbano trata para a economia nacional. Nesse cenário o 
embelezamento urbano cede espaço ao planejamento compreensivo da cidade.  
 
Assim., a agenda do desenvolvimentismo praticamente absorveu o planejamento urbano, retirando da 
pauta de prioridades projetos urbanísticos de cunho eminentemente paisagístico e monumental. 
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