
 
- Mesa Nº:«6» 
- Título de la mesa: « Urbanização e desenvolvimento nos anos sessenta
- Eje temático: « História do urbanismo e do processo de urbanização
- Resumen: « Esta mesa insere

estudo, atualmente, pelos pesquisadores da rede interinstitucional de pesquisa 
Urbanismo no Brasil (
dos anos 1990 com o objetivo de contribuir de forma articulada, para o avanço da reflexão 
teórica e metodológica nos campos da história
planejamento urbano no Brasil. As atividades se apoiam em uma integração 
interinstitucional com professores de nove universidades brasileiras. A organização desta 
rede abriu possibilidade metodológica que permite trabalhar com
em estudos comparados sobre as estratégias de intervenção entre cidades, que podem 
abranger, além das brasileiras, as cidades íberoamericanas. A mesa 
desenvolvimento nos anos sessenta 
as referentes à Bahia, Vitória, Niterói e Brasília que abordam três aspectos dos processos 
de urbanização e desenvolvimento urbano na década de 1960. Um deles corresponde à 
problematização da tríade autoritarismo / desenvolvimento / políti
depoimentos de profissionais considerando referências e conceitos utilizados, escalas de 
atuação, instituições públicas e privadas envolvidas nos projetos desenvolvidos, instâncias 
políticas de operacionalização e decisão, conflitos 
refere-se à forma com que o investimento em grandes projetos (instalação portuária, 
indústrias siderúrgicas, etc.), assim como a implantação de conjuntos habitacionais 
colabora para a aceleração de processos de expansão m
institucionalização de aparato técnico relacionado ao planejamento metropolitano. Outro 
aspecto ainda, corresponde às duas faces da mudança da capital federal no Brasil, para 
Brasília, que pode encontrar paralelos em estudos refe
têm-se, neste caso específico, os conflitos e a instabilidade política no Rio de Janeiro e 
Niterói, decorrentes da perda de vantagens com a transferência da capital. Por outro, tem
se o processo de formação das periferi
envolvendo política de remoção de assentamentos informais da área do plano
indução de parcelamentos nas áreas exteriores ao plano e consolidação de núcleos pré
existentes. Mesmo mencionando situaç
compreensão das mudanças observadas no campo do urbanismo e do planejamento 
urbano em período de profundas transformações políticas, como a década de sessenta, 
não só no Brasil, mas em todo o contexto íberoam
abordagem refira-se ao recorte temporal dos anos sessenta, são bem vindos ajustes no 
período tratado, permitindo adequação aos objetos de pesquisa. Interessa então, ao 
estudo, identificar inflexões, continuidades e rupturas, o
processo de estruturação urbana, em relação ao anteriormente identificado nas décadas 
de quarenta e cinquenta, na expansão periférica das cidades brasileiras, e 

Urbanização e desenvolvimento nos anos sessenta
História do urbanismo e do processo de urbanização»

Esta mesa insere-se no tema Urbanismo e política nos anos sessenta
estudo, atualmente, pelos pesquisadores da rede interinstitucional de pesquisa 

o no Brasil (www.urbanismobr.org). A rede de pesquisa foi constituída no início 
dos anos 1990 com o objetivo de contribuir de forma articulada, para o avanço da reflexão 
teórica e metodológica nos campos da história da cidade, do urbanismo e do 
planejamento urbano no Brasil. As atividades se apoiam em uma integração 
interinstitucional com professores de nove universidades brasileiras. A organização desta 
rede abriu possibilidade metodológica que permite trabalhar com analogias e diferenças 
em estudos comparados sobre as estratégias de intervenção entre cidades, que podem 
abranger, além das brasileiras, as cidades íberoamericanas. A mesa Urbanização e 
desenvolvimento nos anos sessenta é inspirada em pesquisas desta red
as referentes à Bahia, Vitória, Niterói e Brasília que abordam três aspectos dos processos 
de urbanização e desenvolvimento urbano na década de 1960. Um deles corresponde à 
problematização da tríade autoritarismo / desenvolvimento / política urbana, a partir de 
depoimentos de profissionais considerando referências e conceitos utilizados, escalas de 
atuação, instituições públicas e privadas envolvidas nos projetos desenvolvidos, instâncias 
políticas de operacionalização e decisão, conflitos e disputas. Outro aspecto abordado 

se à forma com que o investimento em grandes projetos (instalação portuária, 
indústrias siderúrgicas, etc.), assim como a implantação de conjuntos habitacionais 
colabora para a aceleração de processos de expansão metropolitana e favorecem a 
institucionalização de aparato técnico relacionado ao planejamento metropolitano. Outro 
aspecto ainda, corresponde às duas faces da mudança da capital federal no Brasil, para 
Brasília, que pode encontrar paralelos em estudos referentes a outros países. Por um lado, 

se, neste caso específico, os conflitos e a instabilidade política no Rio de Janeiro e 
Niterói, decorrentes da perda de vantagens com a transferência da capital. Por outro, tem
se o processo de formação das periferias e cidades satélites com a construção de Brasília 
envolvendo política de remoção de assentamentos informais da área do plano
indução de parcelamentos nas áreas exteriores ao plano e consolidação de núcleos pré
existentes. Mesmo mencionando situações específicas, o intuito da mesa é avançar na 
compreensão das mudanças observadas no campo do urbanismo e do planejamento 
urbano em período de profundas transformações políticas, como a década de sessenta, 
não só no Brasil, mas em todo o contexto íberoamericano. Mesmo que o cerne da 

se ao recorte temporal dos anos sessenta, são bem vindos ajustes no 
período tratado, permitindo adequação aos objetos de pesquisa. Interessa então, ao 
estudo, identificar inflexões, continuidades e rupturas, observando-se mudanças no 
processo de estruturação urbana, em relação ao anteriormente identificado nas décadas 
de quarenta e cinquenta, na expansão periférica das cidades brasileiras, e 
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Urbanização e desenvolvimento nos anos sessenta » 
» 

Urbanismo e política nos anos sessenta, em 
estudo, atualmente, pelos pesquisadores da rede interinstitucional de pesquisa 

). A rede de pesquisa foi constituída no início 
dos anos 1990 com o objetivo de contribuir de forma articulada, para o avanço da reflexão 

da cidade, do urbanismo e do 
planejamento urbano no Brasil. As atividades se apoiam em uma integração 
interinstitucional com professores de nove universidades brasileiras. A organização desta 

analogias e diferenças 
em estudos comparados sobre as estratégias de intervenção entre cidades, que podem 

Urbanização e 
é inspirada em pesquisas desta rede, especialmente 

as referentes à Bahia, Vitória, Niterói e Brasília que abordam três aspectos dos processos 
de urbanização e desenvolvimento urbano na década de 1960. Um deles corresponde à 

ca urbana, a partir de 
depoimentos de profissionais considerando referências e conceitos utilizados, escalas de 
atuação, instituições públicas e privadas envolvidas nos projetos desenvolvidos, instâncias 

e disputas. Outro aspecto abordado 
se à forma com que o investimento em grandes projetos (instalação portuária, 

indústrias siderúrgicas, etc.), assim como a implantação de conjuntos habitacionais 
etropolitana e favorecem a 

institucionalização de aparato técnico relacionado ao planejamento metropolitano. Outro 
aspecto ainda, corresponde às duas faces da mudança da capital federal no Brasil, para 

rentes a outros países. Por um lado, 
se, neste caso específico, os conflitos e a instabilidade política no Rio de Janeiro e 

Niterói, decorrentes da perda de vantagens com a transferência da capital. Por outro, tem-
as e cidades satélites com a construção de Brasília 

envolvendo política de remoção de assentamentos informais da área do plano-piloto, 
indução de parcelamentos nas áreas exteriores ao plano e consolidação de núcleos pré-

ões específicas, o intuito da mesa é avançar na 
compreensão das mudanças observadas no campo do urbanismo e do planejamento 
urbano em período de profundas transformações políticas, como a década de sessenta, 

ericano. Mesmo que o cerne da 
se ao recorte temporal dos anos sessenta, são bem vindos ajustes no 

período tratado, permitindo adequação aos objetos de pesquisa. Interessa então, ao 
se mudanças no 

processo de estruturação urbana, em relação ao anteriormente identificado nas décadas 
de quarenta e cinquenta, na expansão periférica das cidades brasileiras, e 



 
íberoamericanas em geral. Trata
políticas habitacionais e investimento em grandes projetos de infraestrutura vem 
redefinindo eixos de crescimento das cidades e contribuindo para reafirmar o novo caráter 
regional metropolitano.
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- Ponencias: 
- Nombre ponente 1:Eneida Maria Souza Mendonça
- Afiliación institucional:
- E-mail:«eneidamendonca@gmail.com
- Título: « Reestruturação por

Metropolitana da Grande Vitória 
- Resumen: « Este estudo aborda Urbanismo e Política nos anos 60, tendo como principais 

questões a reestruturação portuária ocorrida em Vitória, capital do Espírito Santo, seu 
papel na característica da expansão urbana e metropolitana e o esforço do estado na 
construção de aparato institucional relacionado ao planejamento metropolitano. Mesmo 
considerando que o crescimento populacional da capital capixaba e municípios vizinhos 
fosse um dado presente desde a década de 1940, fatores como a crise na agricultura 
ocasionada pela erradicação dos cafezais, nas décadas de 1950 e 1960 e a instalação 
portuária e siderúrgica realizada nas décadas de 1960 e 1970 contribuíram para 
aceleração do processo de urbanização. Este processo envolveu ocupação formal e 
informal, aumentando re
aquisitivo na região, em função dos novos empregos criados e do excedente de mão de 
obra não qualificada também atraído. Concomitantemente, iniciativas diversas foram 
realizadas no sentido de re
metropolizava, requerendo a formulação de estratégias de diagnose, análise, 
planejamento e gestão mais compatíveis com a escala das transformações. Tais iniciativas, 
partidas do Banco de Desenvolvimento do
Plano de Desenvolvimento Integrado direcionado à Aglomeração Urbana da Grande 
Vitória e na criação de Fundação voltada ao planejamento estadual e especialmente à 
Grande Vitória, como antecedente à Região Metrop
utilizadas são literatura sobre história e evolução urbana de Vitória, relatórios, planos, 

íberoamericanas em geral. Trata-se de processo que impulsionado pela i
políticas habitacionais e investimento em grandes projetos de infraestrutura vem 
redefinindo eixos de crescimento das cidades e contribuindo para reafirmar o novo caráter 
regional metropolitano.»  

Nombre del coordinador 1: « Eneida Maria Souza Mendonça » 
mail coordinador 1: «eneidamendonca@gmail.com» 

Afiliación Institucional del coordinador 1:« Universidade Federal do Espírito Santo
Nombre del coordinador 2: « Marlice Nazareth Soares de Azevedo » 

mail coordinador 2:« marliceazevedo@globo.com »  
Afiliación institucional del coordinador 2: « Universidade Federal Fluminense

Eneida Maria Souza Mendonça»  
institucional: «Universidade Federal do Espírito Santo» 

«eneidamendonca@gmail.com» 
Reestruturação portuária, urbanização e a construção institucional da Região 

Metropolitana da Grande Vitória - ES  
Este estudo aborda Urbanismo e Política nos anos 60, tendo como principais 

questões a reestruturação portuária ocorrida em Vitória, capital do Espírito Santo, seu 
papel na característica da expansão urbana e metropolitana e o esforço do estado na 

ão de aparato institucional relacionado ao planejamento metropolitano. Mesmo 
considerando que o crescimento populacional da capital capixaba e municípios vizinhos 
fosse um dado presente desde a década de 1940, fatores como a crise na agricultura 

pela erradicação dos cafezais, nas décadas de 1950 e 1960 e a instalação 
portuária e siderúrgica realizada nas décadas de 1960 e 1970 contribuíram para 
aceleração do processo de urbanização. Este processo envolveu ocupação formal e 
informal, aumentando respectivamente, a população de classe média e a de baixo poder 
aquisitivo na região, em função dos novos empregos criados e do excedente de mão de 
obra não qualificada também atraído. Concomitantemente, iniciativas diversas foram 
realizadas no sentido de reconhecer a formação de uma estrutura urbana que se 
metropolizava, requerendo a formulação de estratégias de diagnose, análise, 
planejamento e gestão mais compatíveis com a escala das transformações. Tais iniciativas, 
partidas do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, culminaram na contratação de 
Plano de Desenvolvimento Integrado direcionado à Aglomeração Urbana da Grande 
Vitória e na criação de Fundação voltada ao planejamento estadual e especialmente à 
Grande Vitória, como antecedente à Região Metropolitana. As fontes documentais 
utilizadas são literatura sobre história e evolução urbana de Vitória, relatórios, planos, 
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se de processo que impulsionado pela implementação de 
políticas habitacionais e investimento em grandes projetos de infraestrutura vem 
redefinindo eixos de crescimento das cidades e contribuindo para reafirmar o novo caráter 

al do Espírito Santo» 
  

Universidade Federal Fluminense » 

tuária, urbanização e a construção institucional da Região 

Este estudo aborda Urbanismo e Política nos anos 60, tendo como principais 
questões a reestruturação portuária ocorrida em Vitória, capital do Espírito Santo, seu 
papel na característica da expansão urbana e metropolitana e o esforço do estado na 

ão de aparato institucional relacionado ao planejamento metropolitano. Mesmo 
considerando que o crescimento populacional da capital capixaba e municípios vizinhos 
fosse um dado presente desde a década de 1940, fatores como a crise na agricultura 

pela erradicação dos cafezais, nas décadas de 1950 e 1960 e a instalação 
portuária e siderúrgica realizada nas décadas de 1960 e 1970 contribuíram para 
aceleração do processo de urbanização. Este processo envolveu ocupação formal e 

spectivamente, a população de classe média e a de baixo poder 
aquisitivo na região, em função dos novos empregos criados e do excedente de mão de 
obra não qualificada também atraído. Concomitantemente, iniciativas diversas foram 

conhecer a formação de uma estrutura urbana que se 
metropolizava, requerendo a formulação de estratégias de diagnose, análise, 
planejamento e gestão mais compatíveis com a escala das transformações. Tais iniciativas, 

Espírito Santo, culminaram na contratação de 
Plano de Desenvolvimento Integrado direcionado à Aglomeração Urbana da Grande 
Vitória e na criação de Fundação voltada ao planejamento estadual e especialmente à 

olitana. As fontes documentais 
utilizadas são literatura sobre história e evolução urbana de Vitória, relatórios, planos, 



 
legislação, fotografias e aerofotogrametria de diversos períodos. Concluiu
instalação de nova estrutura portuária na área con
Serra contribuiu para a expansão da infraestrutura urbana, valorizando área distante da 
área central, favoreceu o processo de expansão metropolitana, ao mesmo tempo em que 
estimulou o desenvolvimento de aparato téc
planejamento metropolitano.

- Nombre ponente 2: «
- Afiliación institucional
- E-mail: « marliceazevedo@globo.com
- Título:« Década de 1960: Niterói e o cenário de uma capital de porte médio em conflito
- Resumen: « O marco dos anos 1960 é referenciado especialmente pela transferência da 

capital do país para o Planalto Central tirando esta função da cidade do Rio de Janeiro. O 
quadro nacional e local era de mudanças e transform
especificidades próprias relacionadas à sua posição geográfica, do outro lado do Rio de 
Janeiro, e ao seu estatuto de capital estadual, guardava historicamente um forte laço de 
ligação e dependência com a até então capital
Niterói perde vantagens e privilégios por essa proximidade e, ao mesmo tempo, está 
enfrentando as consequências da crise que se desencadeia em seu transporte hidroviário 
(ligação Niterói/Rio), além da quebra de continu
do Estado em 1961. A crise de transporte hidroviário gerou em 1959 a chamada “revolta 
das barcas”, um levante popular que incendiou a cidade, acarretando mortes e destruição 
do seu patrimônio construído. A revolta
limites geográficos e pode ser encarada como uma prévia das manifestações que se 
desencadearam nos anos de 1960 e marcaram os episódios políticos da década no Brasil. 
Localmente, constatou
prefeitos e, no âmbito estadual, a substituição do governador do Estado do Rio de Janeiro 
por conta de acidente de helicóptero que provocou sua precoce morte. A crise de 
transporte hidroviário em 1959 motivou c
Assim, o texto focaliza e acompanha esses eventos, através das manifestações do poder 
executivo e legislativo e em periódicos, especialmente em jornais da época, o que permite 
vislumbrar um panorama ilustrado desses
movimentos sociais nacionais e locais, que proliferam nos diferentes âmbitos das 
representações dos trabalhadores, instigados pela forte crise econômica e política que o 
Brasil atravessava.» 

- Nombre ponente 3:«
- Afiliación institucional:
- E-mail: « jgsimoesjr@gmail.com 
- Título:« Brasília: a construção de um espaço urbano segregado (1956
- Resumen:« A pesquisa aborda o período inicial da urbanização de Brasília, onde a 

dualidade entre a cidade oficial que se construía (Plano Piloto) e aquela que ia se 

legislação, fotografias e aerofotogrametria de diversos períodos. Concluiu
instalação de nova estrutura portuária na área continental de Vitória, próximo ao limite de 
Serra contribuiu para a expansão da infraestrutura urbana, valorizando área distante da 
área central, favoreceu o processo de expansão metropolitana, ao mesmo tempo em que 
estimulou o desenvolvimento de aparato técnico institucional relacionado ao 
planejamento metropolitano.»  

« Marlice Nazareth Soares de Azevedo » 
Afiliación institucional: « Universidade Federal Fluminense » 

marliceazevedo@globo.com » 
Década de 1960: Niterói e o cenário de uma capital de porte médio em conflito

O marco dos anos 1960 é referenciado especialmente pela transferência da 
capital do país para o Planalto Central tirando esta função da cidade do Rio de Janeiro. O 
quadro nacional e local era de mudanças e transformações profundas e Niterói, com as 
especificidades próprias relacionadas à sua posição geográfica, do outro lado do Rio de 
Janeiro, e ao seu estatuto de capital estadual, guardava historicamente um forte laço de 
ligação e dependência com a até então capital federal. Consequentemente, a vizinha 
Niterói perde vantagens e privilégios por essa proximidade e, ao mesmo tempo, está 
enfrentando as consequências da crise que se desencadeia em seu transporte hidroviário 
(ligação Niterói/Rio), além da quebra de continuidade política e administrativa do governo 
do Estado em 1961. A crise de transporte hidroviário gerou em 1959 a chamada “revolta 
das barcas”, um levante popular que incendiou a cidade, acarretando mortes e destruição 
do seu patrimônio construído. A revolta pela repercussão que teve, extrapolou os seus 
limites geográficos e pode ser encarada como uma prévia das manifestações que se 
desencadearam nos anos de 1960 e marcaram os episódios políticos da década no Brasil. 
Localmente, constatou-se uma grande instabilidade política que motivou a alternância de 
prefeitos e, no âmbito estadual, a substituição do governador do Estado do Rio de Janeiro 
por conta de acidente de helicóptero que provocou sua precoce morte. A crise de 
transporte hidroviário em 1959 motivou considerar como marco da década este ano. 
Assim, o texto focaliza e acompanha esses eventos, através das manifestações do poder 
executivo e legislativo e em periódicos, especialmente em jornais da época, o que permite 
vislumbrar um panorama ilustrado desses acontecimentos que se pautam nos 
movimentos sociais nacionais e locais, que proliferam nos diferentes âmbitos das 
representações dos trabalhadores, instigados pela forte crise econômica e política que o 

  
« José Geraldo Simões Junior » 

Afiliación institucional:« Universidade Presbiteriana Mackenzie » 
jgsimoesjr@gmail.com » 

Brasília: a construção de um espaço urbano segregado (1956-
A pesquisa aborda o período inicial da urbanização de Brasília, onde a 

dualidade entre a cidade oficial que se construía (Plano Piloto) e aquela que ia se 
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legislação, fotografias e aerofotogrametria de diversos períodos. Concluiu-se que a 
tinental de Vitória, próximo ao limite de 

Serra contribuiu para a expansão da infraestrutura urbana, valorizando área distante da 
área central, favoreceu o processo de expansão metropolitana, ao mesmo tempo em que 

nico institucional relacionado ao 

Década de 1960: Niterói e o cenário de uma capital de porte médio em conflito » 
O marco dos anos 1960 é referenciado especialmente pela transferência da 

capital do país para o Planalto Central tirando esta função da cidade do Rio de Janeiro. O 
ações profundas e Niterói, com as 

especificidades próprias relacionadas à sua posição geográfica, do outro lado do Rio de 
Janeiro, e ao seu estatuto de capital estadual, guardava historicamente um forte laço de 

federal. Consequentemente, a vizinha 
Niterói perde vantagens e privilégios por essa proximidade e, ao mesmo tempo, está 
enfrentando as consequências da crise que se desencadeia em seu transporte hidroviário 

idade política e administrativa do governo 
do Estado em 1961. A crise de transporte hidroviário gerou em 1959 a chamada “revolta 
das barcas”, um levante popular que incendiou a cidade, acarretando mortes e destruição 

pela repercussão que teve, extrapolou os seus 
limites geográficos e pode ser encarada como uma prévia das manifestações que se 
desencadearam nos anos de 1960 e marcaram os episódios políticos da década no Brasil. 

ilidade política que motivou a alternância de 
prefeitos e, no âmbito estadual, a substituição do governador do Estado do Rio de Janeiro 
por conta de acidente de helicóptero que provocou sua precoce morte. A crise de 

onsiderar como marco da década este ano. 
Assim, o texto focaliza e acompanha esses eventos, através das manifestações do poder 
executivo e legislativo e em periódicos, especialmente em jornais da época, o que permite 

acontecimentos que se pautam nos 
movimentos sociais nacionais e locais, que proliferam nos diferentes âmbitos das 
representações dos trabalhadores, instigados pela forte crise econômica e política que o 

-1970)» 
A pesquisa aborda o período inicial da urbanização de Brasília, onde a 

dualidade entre a cidade oficial que se construía (Plano Piloto) e aquela que ia se 



 
formando fruto da adaptação as circunstâncias sociais (acampamentos operários e 
núcleos satélites) gerou a marca da segregação e exclusão social que se perpetua até os 
dias de hoje. Entre os anos de 1956, início da implantação dos primeiros canteiros de 
obras, até 1970, momento em que é oficializada a criação da Companhia de Erradicação 
de Invasões, Brasília teve seu processo urbanizador conduzido pela empresa estatal 
Novacap, cuja ação, no campo das políticas de moradia social, foi marcada por constantes 
remoções e relocações, atingindo diretamente a população operária, que trabalhava nos 
canteiros de obras, e viviam precariamente em alojamentos das empreiteiras ou em 
favelas situadas na área do Plano Piloto. A compreensão deste processo foi aclarada 
recentemente, por KIM e WESELY com a publicação em 2010 de livro onde constam 
milhares de fotos, muitas ai
de Brasília. O estudo permitiu também definir com mais clareza quatro categorias que 
foram marcantes nesse processo de urbanização: os acampamentos oficiais, os 
alojamentos das empreiteiras, junt
cidades-satélites. Estas ações induziram, ao longo das décadas, a uma acentuada 
segregação sócio-espacial no território do Distrito Federal, de forma que hoje, a elitizada 
área do Plano Piloto (RA1) ab
dois milhões de habitantes. Desta forma, pode
atualmente, em uma das mais segregadas aglomerações urbanas do Brasil.

- Nombre ponente 4: «
- Afiliación institucional:
- E-mail: «marina.calderone@nexo.unnoba.edu.ar

mjoaquinaturdo@gmail.com
- Título: « Pergaminohaciaelsur: BarrioCentenario y  laampliacióndelcasco 

urbano.”Análisisdelproceso de urbanización de laciudad de Pergamino 
Argentina -y suvínculo coneldesarrollo delaindustria confeccionista local (1960

- Resumen: « El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación mayor, 
denominado “Confeccionando la Ciudad. Los efectos de la Instalación de la fábrica Annan 
de Pergamino” (SIB 2015). El mismo se propone analizar los efectos que tuvo el  
emplazamiento  de  esta  emblemática fábrica de confecciones en el desarrollo de esta 
ciudad - ubicada al noroeste de la prov. de Buenos Aires, Argentina 
vez fuentes documentales que contribuyan a la reconstrucción de su historia e identidad. 
El estudio forma parte de una primera aproximación a los resultados obtenidos en  el  
relevamiento y análisis de documentos provistos por la Dirección de Catastro  Municipal, 
entrevistas a ex-trabajadores de la fábrica Annan y publicaciones  periódicas  
correspondientes  a  la  década  de 1960. Dada la diversidad de fuentes documentales, se 
propone un abordaje 
circunscribiéndonos  
ejemplo de aglomeración de viviendas de clase trabajadora, ubicado del otro lado del 
arroyo que atraviesa la ciudad, sobre el límite sur del ejido urbano. Este barrio, fundado en 

formando fruto da adaptação as circunstâncias sociais (acampamentos operários e 
erou a marca da segregação e exclusão social que se perpetua até os 

dias de hoje. Entre os anos de 1956, início da implantação dos primeiros canteiros de 
obras, até 1970, momento em que é oficializada a criação da Companhia de Erradicação 

ília teve seu processo urbanizador conduzido pela empresa estatal 
Novacap, cuja ação, no campo das políticas de moradia social, foi marcada por constantes 
remoções e relocações, atingindo diretamente a população operária, que trabalhava nos 

ras, e viviam precariamente em alojamentos das empreiteiras ou em 
favelas situadas na área do Plano Piloto. A compreensão deste processo foi aclarada 
recentemente, por KIM e WESELY com a publicação em 2010 de livro onde constam 
milhares de fotos, muitas ainda inéditas, retratando esse período pioneiro da construção 
de Brasília. O estudo permitiu também definir com mais clareza quatro categorias que 
foram marcantes nesse processo de urbanização: os acampamentos oficiais, os 
alojamentos das empreiteiras, junto aos canteiros de obras, as favelas e a construção de 

satélites. Estas ações induziram, ao longo das décadas, a uma acentuada 
espacial no território do Distrito Federal, de forma que hoje, a elitizada 

área do Plano Piloto (RA1) abriga somente 10% de toda a população do DF, estimada em 
dois milhões de habitantes. Desta forma, pode-se considerar que Brasília se constitui, 
atualmente, em uma das mais segregadas aglomerações urbanas do Brasil.
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y suvínculo coneldesarrollo delaindustria confeccionista local (1960
El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación mayor, 
“Confeccionando la Ciudad. Los efectos de la Instalación de la fábrica Annan 

(SIB 2015). El mismo se propone analizar los efectos que tuvo el  
emplazamiento  de  esta  emblemática fábrica de confecciones en el desarrollo de esta 

ubicada al noroeste de la prov. de Buenos Aires, Argentina -, proporcionando a su 
documentales que contribuyan a la reconstrucción de su historia e identidad. 

El estudio forma parte de una primera aproximación a los resultados obtenidos en  el  
relevamiento y análisis de documentos provistos por la Dirección de Catastro  Municipal, 

trabajadores de la fábrica Annan y publicaciones  periódicas  
correspondientes  a  la  década  de 1960. Dada la diversidad de fuentes documentales, se 
propone un abordaje multi-método,  desde  una  perspectiva  histórica, 
circunscribiéndonos  -en  esta  ocasión-  al  territorio  del “Barrio Centenario”, en tanto 
ejemplo de aglomeración de viviendas de clase trabajadora, ubicado del otro lado del 
arroyo que atraviesa la ciudad, sobre el límite sur del ejido urbano. Este barrio, fundado en 
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formando fruto da adaptação as circunstâncias sociais (acampamentos operários e 
erou a marca da segregação e exclusão social que se perpetua até os 

dias de hoje. Entre os anos de 1956, início da implantação dos primeiros canteiros de 
obras, até 1970, momento em que é oficializada a criação da Companhia de Erradicação 

ília teve seu processo urbanizador conduzido pela empresa estatal 
Novacap, cuja ação, no campo das políticas de moradia social, foi marcada por constantes 
remoções e relocações, atingindo diretamente a população operária, que trabalhava nos 

ras, e viviam precariamente em alojamentos das empreiteiras ou em 
favelas situadas na área do Plano Piloto. A compreensão deste processo foi aclarada 
recentemente, por KIM e WESELY com a publicação em 2010 de livro onde constam 

nda inéditas, retratando esse período pioneiro da construção 
de Brasília. O estudo permitiu também definir com mais clareza quatro categorias que 
foram marcantes nesse processo de urbanização: os acampamentos oficiais, os 

o aos canteiros de obras, as favelas e a construção de 
satélites. Estas ações induziram, ao longo das décadas, a uma acentuada 

espacial no território do Distrito Federal, de forma que hoje, a elitizada 
riga somente 10% de toda a população do DF, estimada em 

se considerar que Brasília se constitui, 
atualmente, em uma das mais segregadas aglomerações urbanas do Brasil.»  

Calderone, Victoria Luján Sánchez, María Joaquina Turdó » 

victoria.lujan@gmail.com, 

Pergaminohaciaelsur: BarrioCentenario y  laampliacióndelcasco 
Análisisdelproceso de urbanización de laciudad de Pergamino - Buenos Aires, 

y suvínculo coneldesarrollo delaindustria confeccionista local (1960-1970)» 
El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación mayor, 
“Confeccionando la Ciudad. Los efectos de la Instalación de la fábrica Annan 

(SIB 2015). El mismo se propone analizar los efectos que tuvo el  
emplazamiento  de  esta  emblemática fábrica de confecciones en el desarrollo de esta 

, proporcionando a su 
documentales que contribuyan a la reconstrucción de su historia e identidad. 

El estudio forma parte de una primera aproximación a los resultados obtenidos en  el  
relevamiento y análisis de documentos provistos por la Dirección de Catastro  Municipal, 

trabajadores de la fábrica Annan y publicaciones  periódicas  
correspondientes  a  la  década  de 1960. Dada la diversidad de fuentes documentales, se 

,  desde  una  perspectiva  histórica, 
al  territorio  del “Barrio Centenario”, en tanto 

ejemplo de aglomeración de viviendas de clase trabajadora, ubicado del otro lado del 
arroyo que atraviesa la ciudad, sobre el límite sur del ejido urbano. Este barrio, fundado en 



 
1910 e inicialmente poblado de inmigrantes artesanos, comerciantes y quinteros, vive 
durante los años 60 un momento de pleno desarrollo en manos de la generación de sus 
hijos y nietos.  Esto se produce en consonancia con el proceso de industrialización de la 
ciudad, y del país en general, en el marco de las políticas económicas desarrollistas de lo 
que se denomina la segunda etapa del modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones. Las obras de pavimentación, alumbrado, agua corriente y cloacas, por
lado; y la edificación, el crecimiento comercial y fabril, sumado al progreso de las 
instituciones zonales, por el otro, son algunos de los indicadores que evidenciarán el 
fuerte desarrollo territorial dado durante la década de 1960, en el cual la indu
confeccionista local, con Annan de Pergamino a la cabeza, cumplirá un rol fundamental.
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- Título:« A expansão urbana no vetor norte de Belo Horizonte entre as décadas de 1940 e 

1960» 
- Resumen:« O objetivo desta comunicação é apresentar a dinâmica histórica de expansão 

urbana de Belo Horizonte (capital do Estado de Minas 
norte do município, com a criação de grandes empreendimentos. O recorte temporal da 
pesquisa se dá entre os anos 1940, com a criação da Lagoa da Pampulha e seu complexo 
turístico que a margeia, e a década de 1960, períod
Universidade Federal de Minas Gerais pela comunidade acadêmica. Nossa investigação 
está centrada nas mudanças da estruturação urbana promovidas pela instalação de 
grandes projetos de infraestrutura que consolidaram o cará
mineira nas décadas de 1960 e 1970, incorporando o vetor norte do município à nova 
configuração metropolitana de Belo Horizonte. Dentre esses empreendimentos, 
destacam-se as instalações do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, 
turístico da Lagoa da Pampulha, do Campus da Universidade Federal de Minas Gerais e do 
Estádio Governador Magalhães Pinto. Interessa
científicas do planejamento urbano da época, suas continuidades e rupturas em rel
ao pensamento urbanístico que o antecedeu, bem como a importância da política 
desenvolvimentista na consolidação da expansão urbana nessa porção da cidade, 
contribuindo para o entendimento da gênese da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte.» 

- Nombre ponente 6: «
- Afiliación institucional: 
- E-mail: izalaner@gmail.com
- Título:« O Processo de Construção da Habitação Social em Brasília/DF 
- Resumen: « O artigo analisa as primeiras políticas de habitaçã

Brasília, através do estudo da Vila Sarah Kubitschek, atualmente Taguatinga, primeira 

inicialmente poblado de inmigrantes artesanos, comerciantes y quinteros, vive 
durante los años 60 un momento de pleno desarrollo en manos de la generación de sus 
hijos y nietos.  Esto se produce en consonancia con el proceso de industrialización de la 

dad, y del país en general, en el marco de las políticas económicas desarrollistas de lo 
que se denomina la segunda etapa del modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones. Las obras de pavimentación, alumbrado, agua corriente y cloacas, por
lado; y la edificación, el crecimiento comercial y fabril, sumado al progreso de las 
instituciones zonales, por el otro, son algunos de los indicadores que evidenciarán el 
fuerte desarrollo territorial dado durante la década de 1960, en el cual la indu
confeccionista local, con Annan de Pergamino a la cabeza, cumplirá un rol fundamental.

«Ricardo José Gontijo Azevedo, Denise Maria Ribeiro Tedeschi e 
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A expansão urbana no vetor norte de Belo Horizonte entre as décadas de 1940 e 

O objetivo desta comunicação é apresentar a dinâmica histórica de expansão 
urbana de Belo Horizonte (capital do Estado de Minas Gerais, Brasil) em direção à porção 
norte do município, com a criação de grandes empreendimentos. O recorte temporal da 
pesquisa se dá entre os anos 1940, com a criação da Lagoa da Pampulha e seu complexo 
turístico que a margeia, e a década de 1960, período de efetiva ocupação do campus da 
Universidade Federal de Minas Gerais pela comunidade acadêmica. Nossa investigação 
está centrada nas mudanças da estruturação urbana promovidas pela instalação de 
grandes projetos de infraestrutura que consolidaram o caráter metropolitano da capital 
mineira nas décadas de 1960 e 1970, incorporando o vetor norte do município à nova 
configuração metropolitana de Belo Horizonte. Dentre esses empreendimentos, 

se as instalações do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, 
turístico da Lagoa da Pampulha, do Campus da Universidade Federal de Minas Gerais e do 
Estádio Governador Magalhães Pinto. Interessa-nos compreender as concepções 
científicas do planejamento urbano da época, suas continuidades e rupturas em rel
ao pensamento urbanístico que o antecedeu, bem como a importância da política 
desenvolvimentista na consolidação da expansão urbana nessa porção da cidade, 
contribuindo para o entendimento da gênese da Região Metropolitana de Belo 

« Izadora Carvalho Laner » 
Afiliación institucional: « Universidade de Brasília » 

izalaner@gmail.com» 
O Processo de Construção da Habitação Social em Brasília/DF 

O artigo analisa as primeiras políticas de habitação social executadas em 
Brasília, através do estudo da Vila Sarah Kubitschek, atualmente Taguatinga, primeira 
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inicialmente poblado de inmigrantes artesanos, comerciantes y quinteros, vive 
durante los años 60 un momento de pleno desarrollo en manos de la generación de sus 
hijos y nietos.  Esto se produce en consonancia con el proceso de industrialización de la 

dad, y del país en general, en el marco de las políticas económicas desarrollistas de lo 
que se denomina la segunda etapa del modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones. Las obras de pavimentación, alumbrado, agua corriente y cloacas, por un 
lado; y la edificación, el crecimiento comercial y fabril, sumado al progreso de las 
instituciones zonales, por el otro, son algunos de los indicadores que evidenciarán el 
fuerte desarrollo territorial dado durante la década de 1960, en el cual la industria 
confeccionista local, con Annan de Pergamino a la cabeza, cumplirá un rol fundamental.» 

Ricardo José Gontijo Azevedo, Denise Maria Ribeiro Tedeschi e 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais » 

A expansão urbana no vetor norte de Belo Horizonte entre as décadas de 1940 e 

O objetivo desta comunicação é apresentar a dinâmica histórica de expansão 
Gerais, Brasil) em direção à porção 

norte do município, com a criação de grandes empreendimentos. O recorte temporal da 
pesquisa se dá entre os anos 1940, com a criação da Lagoa da Pampulha e seu complexo 

o de efetiva ocupação do campus da 
Universidade Federal de Minas Gerais pela comunidade acadêmica. Nossa investigação 
está centrada nas mudanças da estruturação urbana promovidas pela instalação de 

ter metropolitano da capital 
mineira nas décadas de 1960 e 1970, incorporando o vetor norte do município à nova 
configuração metropolitana de Belo Horizonte. Dentre esses empreendimentos, 

se as instalações do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, do complexo 
turístico da Lagoa da Pampulha, do Campus da Universidade Federal de Minas Gerais e do 

nos compreender as concepções 
científicas do planejamento urbano da época, suas continuidades e rupturas em relação 
ao pensamento urbanístico que o antecedeu, bem como a importância da política 
desenvolvimentista na consolidação da expansão urbana nessa porção da cidade, 
contribuindo para o entendimento da gênese da Região Metropolitana de Belo 

O Processo de Construção da Habitação Social em Brasília/DF » 
o social executadas em 

Brasília, através do estudo da Vila Sarah Kubitschek, atualmente Taguatinga, primeira 



 
cidade-satélite consolidada na Capital, em 1958. Brasília poderia ter representado um 
novo cenário para a solução dos problemas relacionados à peri
Contudo, consolidou-
evidenciada através do distanciamento e dependência entre as Cidades Satélites e o Plano 
Piloto, ainda que as primeiras tenham conquistado certa auton
construída a revelia do Plano de Lúcio Costa, onde afirmava
na capital provisoriamente. Com a rápida expansão irregular em torno da cidade livre 
oito dias o assentamento possuía quatro mil moradores (SO
1996) – o Governo, preocupado com a proximidade em relação ao centro, realocou tal 
população a 20 km distantes do Plano Piloto, antecipando a criação de Taguatinga. Para 
entender a abordagem do poder público na construção da habitaçã
analisaram-se as origens da intervenção do Estado na questão habitacional, no início do 
século XX, quando se tornou um problema de ordem pública. Até então, a intervenção 
mínima do Estado e a ação da iniciativa privada na habitação so
cortiços precários insalubres, considerados como ameaça à saúde pública. Tal discurso 
higienista foi utilizado pelas elites na expulsão da população de baixa renda para áreas 
distantes e isoladas do centro. O controle rígido dos 
demolição que impulsionou a periferização nos centros urbanos. A construção da política 
habitacional em Brasília, apesar de situar
problemas semelhantes aos da origem da habitação 
paralelo entre esses dois momentos históricos, analisando as semelhanças entre a 
reforma higienista e a ocupação empreendida pelo governo na construção de Brasília.
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- Afiliación institucional:
- E-mail:«marciopereira@usp.br
- Título: «Novos eixos de expansão territorial e o paradigma de ocupação na cidade de 

São Luís – MA » 
- Resumen:« A partir da 2ª metade do século XX, a cidade de São Luís, capital do Estado 

do Maranhão, passou por várias transformações políticas, econômicas e sociais. Desde 
de 1612 até meados de 1950, o núcleo urbano se desenvolveu muito pouco, tendo se 
concentrado basicamente numa área entre os rios Anil e Bacanga, e que ao longo dos 
séculos, foi se expandido em direção ao centro da Ilha de São Luís, por uma área 
denominada por Caminho Grande. Com a elaboração do Plano Rodoviário e do Plano 
de Expansão de São Luís, re
Governo Federal de dinamização da economia local, com a criação do Porto do Itaqui e 
do Distrito Industrial, temos a construção de um grande sistema de infraestrutura 
viária, que determinou novos eixos 
ponte do São Francisco e a Barragem do Bacanga. A ponte do São Francisco 
proporcionou a ocupação da parte norte da cidade, que corresponde a parte da orla 
marítima, atraindo a classe com alto poder aquisitiv
Renascença e Ponta D'areia. Enquanto, a Barragem do Bacanga ligou o centro a parte 

satélite consolidada na Capital, em 1958. Brasília poderia ter representado um 
novo cenário para a solução dos problemas relacionados à periferização das cidades. 

-se uma cidade fortemente segregada, cuja desigualdade social é 
evidenciada através do distanciamento e dependência entre as Cidades Satélites e o Plano 
Piloto, ainda que as primeiras tenham conquistado certa autonomia. Taguatinga foi 
construída a revelia do Plano de Lúcio Costa, onde afirmava que os migrantes residiriam 
na capital provisoriamente. Com a rápida expansão irregular em torno da cidade livre 
oito dias o assentamento possuía quatro mil moradores (SOUSA, MACHADO, JACCOUD, 

o Governo, preocupado com a proximidade em relação ao centro, realocou tal 
população a 20 km distantes do Plano Piloto, antecipando a criação de Taguatinga. Para 
entender a abordagem do poder público na construção da habitação 

se as origens da intervenção do Estado na questão habitacional, no início do 
século XX, quando se tornou um problema de ordem pública. Até então, a intervenção 
mínima do Estado e a ação da iniciativa privada na habitação social levou a construção de 
cortiços precários insalubres, considerados como ameaça à saúde pública. Tal discurso 
higienista foi utilizado pelas elites na expulsão da população de baixa renda para áreas 
distantes e isoladas do centro. O controle rígido dos cortiços levou a um processo de 
demolição que impulsionou a periferização nos centros urbanos. A construção da política 
habitacional em Brasília, apesar de situar-se em outro contexto de ocupação, enfrentou 
problemas semelhantes aos da origem da habitação social. Buscou-se então traçar um 
paralelo entre esses dois momentos históricos, analisando as semelhanças entre a 
reforma higienista e a ocupação empreendida pelo governo na construção de Brasília.

« Marcio Rodrigo da Silva Pereira » 
Afiliación institucional:« Universidade de São Paulo » 

marciopereira@usp.br» 
Novos eixos de expansão territorial e o paradigma de ocupação na cidade de 

A partir da 2ª metade do século XX, a cidade de São Luís, capital do Estado 
do Maranhão, passou por várias transformações políticas, econômicas e sociais. Desde 
de 1612 até meados de 1950, o núcleo urbano se desenvolveu muito pouco, tendo se 

sicamente numa área entre os rios Anil e Bacanga, e que ao longo dos 
séculos, foi se expandido em direção ao centro da Ilha de São Luís, por uma área 
denominada por Caminho Grande. Com a elaboração do Plano Rodoviário e do Plano 
de Expansão de São Luís, respectivamente de 1950 e 1958, e as ações por parte do 
Governo Federal de dinamização da economia local, com a criação do Porto do Itaqui e 
do Distrito Industrial, temos a construção de um grande sistema de infraestrutura 
viária, que determinou novos eixos de expansão urbana, entre elas, podemos citar: a 
ponte do São Francisco e a Barragem do Bacanga. A ponte do São Francisco 
proporcionou a ocupação da parte norte da cidade, que corresponde a parte da orla 
marítima, atraindo a classe com alto poder aquisitivo para os bairros do São Francisco, 
Renascença e Ponta D'areia. Enquanto, a Barragem do Bacanga ligou o centro a parte 
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satélite consolidada na Capital, em 1958. Brasília poderia ter representado um 
ferização das cidades. 

se uma cidade fortemente segregada, cuja desigualdade social é 
evidenciada através do distanciamento e dependência entre as Cidades Satélites e o Plano 

omia. Taguatinga foi 
que os migrantes residiriam 

na capital provisoriamente. Com a rápida expansão irregular em torno da cidade livre – em 
USA, MACHADO, JACCOUD, 

o Governo, preocupado com a proximidade em relação ao centro, realocou tal 
população a 20 km distantes do Plano Piloto, antecipando a criação de Taguatinga. Para 

 social em Brasília, 
se as origens da intervenção do Estado na questão habitacional, no início do 

século XX, quando se tornou um problema de ordem pública. Até então, a intervenção 
cial levou a construção de 

cortiços precários insalubres, considerados como ameaça à saúde pública. Tal discurso 
higienista foi utilizado pelas elites na expulsão da população de baixa renda para áreas 

cortiços levou a um processo de 
demolição que impulsionou a periferização nos centros urbanos. A construção da política 

se em outro contexto de ocupação, enfrentou 
se então traçar um 

paralelo entre esses dois momentos históricos, analisando as semelhanças entre a 
reforma higienista e a ocupação empreendida pelo governo na construção de Brasília.» 

Novos eixos de expansão territorial e o paradigma de ocupação na cidade de 

A partir da 2ª metade do século XX, a cidade de São Luís, capital do Estado 
do Maranhão, passou por várias transformações políticas, econômicas e sociais. Desde 
de 1612 até meados de 1950, o núcleo urbano se desenvolveu muito pouco, tendo se 

sicamente numa área entre os rios Anil e Bacanga, e que ao longo dos 
séculos, foi se expandido em direção ao centro da Ilha de São Luís, por uma área 
denominada por Caminho Grande. Com a elaboração do Plano Rodoviário e do Plano 

spectivamente de 1950 e 1958, e as ações por parte do 
Governo Federal de dinamização da economia local, com a criação do Porto do Itaqui e 
do Distrito Industrial, temos a construção de um grande sistema de infraestrutura 

de expansão urbana, entre elas, podemos citar: a 
ponte do São Francisco e a Barragem do Bacanga. A ponte do São Francisco 
proporcionou a ocupação da parte norte da cidade, que corresponde a parte da orla 

o para os bairros do São Francisco, 
Renascença e Ponta D'areia. Enquanto, a Barragem do Bacanga ligou o centro a parte 



 
sul e oeste da Ilha, onde foram implantados o porto do Itaqui e o Distrito Industrial. 
Essas transformações ocorridas na década de 1960, 
processo de segregação socioespacial, e direcionar as novas políticas urbanas que 
seriam criadas nas décadas seguintes, estruturando os conjuntos habitacionais e os 
deslocamentos para as áreas mais periféricas, conservando 
arquitetura colonial portuguesa, que, atualmente, é considerado Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco.

- Nombre ponente 8:«
- Afiliación institucional:
- E-mail: «gretepfl@gmail.com.br
- Título: « Planos urbanos para São Luís no s

Mesquita e Prochinik
- Resumen: « São Luís, Capital do Estado do Maranhão, no século XX, teve três planos 
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