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Um comentário inicial

Por todo o século XIX e princípios do século XX, são introduzidas mudan-

ças importantes na estrutura das cidades, gerando a necessidade de reformas 

urbanas,1 para adaptação a novas realidades. Uma das reformas urbanas 

mais conhecidas é a realizada em Paris, durante o Second Empire (Segundo 

Império, 1852-1870), sob as ordens de Napoleão III e sob o comando do 

prefeito do Departamento do Sena, Georges-Eugène Haussmann, o Barão 

Haussmann. Essa reforma é feita através de um conjunto de intervenções, 

entre os anos de 1853 e 1870, conhecidas como “haussmannização”,2 que 

vieram a influenciar numerosas outras reformas nas mais diversas cidades 

do mundo.

A haussmannização é um tema que se mantém atual. Os estudos 

sobre as obras realizadas pelo Barão Haussmann continuam suscitando 

discussões que geram novas interpretações sobre intervenções, sua forma de 

implantação, seu momento histórico, suas consequências e, principalmente, 

sua difusão como modelo. Nas últimas duas décadas, o tema volta à tona. 

São realizadas exposições sobre suas obras, são escritos livros e publicados 

artigos que discutem seus objetivos e seus métodos e são elaboradas novas 

teses que questionam se a “haussmannização” é um modelo adotado ou 

adaptado por outras cidades.

 1 Entende-se como reforma urbana  
o conjunto das  intervenções   

realizadas no tecido urbano existente,  
transformando sua malha, 

introduzindo melhoramentos, 
principalmente na infraestrutura,  

e delineando um novo modelo 
ideológico e cultural.

2 O termo “haussmannização” é um  
neologismo que adotaremos, neste 

estudo, por introduzir uma ideia 
cujo conteúdo é de fundamental 

importância para seu desenvolvimento. 
Também adotaremos suas derivações:  
o adjetivo “haussmanniano” e o verbo 

“haussmannizar”. Advertimos que o 
termo não é uma invenção nossa, mas 

que vem sendo utilizado por outros 
autores, brasileiros e estrangeiros, 

principalmente pelos franceses,  
muitos dos quais fazem parte da 
bibliografia utilizada neste livro.
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A Paris haussmanniana continua cativando a todos e, ainda hoje, serve 

como exemplo de administração municipal, quando se coloca em prática a 

transformação de uma cidade qualquer, através de intervenções. Em maio 

de 1996, por exemplo, Roberto Pompeu de Toledo, em artigo sobre a cam-

panha eleitoral para a Prefeitura do Rio de Janeiro, refere-se a Haussmann, 

considerando que um prefeito deve ser mais do que um mero rasgador de 

avenidas: deve ser, também, um engenheiro social.3 

A difícil arte da construção de cidades, da estruturação de um espaço 

coerente para os cidadãos, é tema de debate desde o século XIX. A urbani-

zação existe como processo quando parte de uma população passa a viver 

aglomerada, dedicando-se a outras atividades que não às primárias. A cidade, 

então, permanece dependente do campo, apesar de dominá-lo, uma vez que 

esse produz, para ela e sob seu comando, alimentos e insumos industriais. 

Esse processo existe ao longo da história da humanidade, mas intensifica-se 

a partir da Revolução Industrial na Europa, o que, no Brasil e na América 

Latina, só acontece no século XX.

Dessa forma, as sociedades organizam-se em centros urbanos, que 

adquirem certas características, tais como crescimento demográfico e 

construtivo, expansão das áreas urbanizadas, transformação do meio rural – 

uma vez que aldeias se transformam em cidades –, dominação das classes 

sociais rurais pelos citadinos e predominância de práticas sociais geradoras 

de cultura urbana.

A estruturação social não existe sem espaço. E a natureza social implica 

ser o espaço da cidade necessariamente histórico, posicionado em marcos 

temporais, geográficos e culturais. Ou seja, o espaço é sempre concreto, pos-

suindo qualidades físicas, e, não sendo um fenômeno estático, encontra-se 

em permanente transformação.

Os urbanistas – quer os que planejam espaços totalmente novos, como 

Ildefons Cerdà e seu projeto de ensanche para Barcelona, ou Lúcio Costa e 

seu plano piloto para Brasília, quer os que propõem intervenções em espa-

ços construídos como Camillo Sitte ou Saturnino de Brito – sempre buscam 

a criação de espaços utópicos, perfeitos, cidades ideais, muitas vezes sem 

levar em consideração a população que deles irá apropriar-se ou sem incluí-la 

como parte do projeto.

Num encontro imaginário entre Ildefons Cerdà e Lúcio Costa, Philippe 

Panerai chama a atenção para as dificuldades que surgem ao se propor a 

construção de uma cidade nova, assinalando as diferenças propostas para 

a cidade do século XIX e a cidade do movimento moderno, a cidade para os 

3 “Um prefeito é algo mais do que 
um tapa-buracos, ou um rasgador de 
avenidas. É também um engenheiro 
social, embora nem sempre se dê  
conta disso. Tome-se o caso de um 
famoso prefeito – o Haussmann, que 
governou Paris na segunda metade do 
século passado. Haussmann rasgou 
avenidas – os chamados grandes 
bulevares – e abriu perspectivas. 
Modernizou a cidade. A Paris que 
se conhece hoje é ainda a Paris de 
Haussmann, bela, monumental e 
lógica”. (TOLEDO, 1996, p. 142)
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pedestres e a cidade para os automóveis. Os fragmentos reproduzidos abaixo 

são ilustrativos dessas dificuldades. Após passar toda a manhã caminhando 

do setor hoteleiro até a Praça dos Três Poderes em Brasília, Cerdà e seu 

ajudante Joan encontram-se com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. (PANERAI,  

1987, p. 100)

Niemeyer: Lamento muito, porque não me preveniram. Eu poderia ter ido 

buscá-los de carro. É uma loucura percorrer tudo isto a pé.

Cerdà: Vós sabeis, na minha idade, adquirem-se algumas manias. Eu gosto 

muito de descobrir as cidades caminhando tranqüilamente. Isto permite 

compreender muitas coisas. Mas, diga-me, como fazem as pessoas que 

não possuem automóvel?

Em outro momento, os quatro encontram-se à mesa de um bar numa 

das superquadras de Brasília. (PANERAI,  1987, p. 100)

Cerdà: (sorrindo) É um pouco daquilo que eu imaginava em meu primeiro 

plano para Barcelona, o centro não construído com jardins coletivos, inter-

ligando os quarteirões. Vós o fizestes e isto me interessa ver no que vai dar.

Niemeyer: Costa conseguiu convencer a todos, para que sua idéia fosse 

respeitada e isto está acontecendo. De fato, aboliu-se a propriedade privada 

do solo. O solo pertence a todos e pode-se cruzar a cidade, a pé, em todos 

os sentidos.

Joan: Eu me pergunto se esta idéia sedutora conseguirá manter-se por muito 

tempo convivendo com a prática dos habitantes.

Costa: Tanto tempo quanto a administração municipal fizer respeitar o 

código de urbanismo.

Cerdà: Ah! sim, o código...

Costa: As cidades se fazem com os códigos.

Joan: E com os habitantes.

Costa: Para ou com, that is the question.

A questão continua em aberto. A projetação e a construção de cidades 

pressupõem a dificuldade de conciliar uma boa forma com as necessidades de 

sua população, ou seja, o desafio de desenhar uma cidade está em construir, 

harmoniosamente, as experiências no espaço, ao longo do tempo. A cidade 

é formada por uma série de espaços articulados, relacionados entre si, cada 

um possuindo qualidades particulares. Nesse sentido, o objetivo do projeto é 
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atingir a população que vai usar esses espaços e se mover por eles, mexendo 

com suas emoções e sua sensibilidade e fazendo com que essas experiências 

sejam continuamente harmoniosas, a cada instante e sob todos os pontos de 

vista. Nessa busca, técnicos e cidadãos se entrecruzam em busca da forma 

urbana ideal.

O estudo das cidades – a formação e o desenvolvimento das áreas 

urbanas planejadas e as reformas nas de formação espontânea – revela-nos, 

dessa forma, uma grande variedade de problemas. Estudar a história da ci-

dade – especialidade relativamente nova, introduzida no Brasil, nas últimas 

décadas – é descobrir a riqueza de realidades e de problemas. O interesse em 

estudar a cidade e o urbano deve-se a uma tentativa de preencher um vazio, 

de aprofundar questões que ainda existem na história das cidades brasileiras, 

em busca de novas discussões teóricas e metodológicas para a compreensão 

dos processos de estruturação urbana.

Este trabalho insere-se nesse contexto, focaliza a reforma urbana e a 

formação da cidade moderna, – processo pelo qual passam diversas cidades 

em todo o mundo –, também no Brasil, ao longo do século XIX, como tam-

bém em princípios do século XX, em função da necessidade de adequar-se 

o espaço urbano às necessidades da modernização. Nesse processo, gera-

-se um novo campo disciplinar, onde se encontra a gênese do pensamento 

urbanístico moderno, produzido através da definição das esferas de atuação 

das intervenções públicas e privadas que provocam mudanças nos modos de 

vida e nas identidades sociais.

A formação das cidades brasileiras é um tema que nos interessa e 

sobre o qual trabalhamos há alguns anos. Como arquitetos e pesquisadores 

de cidades, a observação é inerente às nossas vidas. Ao chegar a um espaço 

qualquer, nossos olhos não só olham como também observam, analisam, 

questionam, traduzem e interpretam. Ao caminhar por uma cidade, perce-

bemos que ela não é apenas um emaranhado de ruas, de construções e de 

gente, mas também é um espaço onde podemos ler a história, a sua história. 

As cidades, pois, sempre nos despertam a curiosidade e nos instigam para 

entender como, porque e quando se formaram seus espaços, desvendando 

assim, sua história.

A observação nos ensina que as cidades são distintas entre si e dentro 

de si. Cada trecho de cidade tem seu traçado, sua trama, sua característica 

e sua história. A combinação de muitos fatores faz com que elas tenham 

seu próprio caráter, seus signos, seus símbolos e seus sinais, indicadores 

das mudanças ocorridas em anos ou séculos anteriores e reveladores de 
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sua história. Em suma, a cidade é o reflexo do tempo, das ideologias, das 

políticas e da sociedade.

No caso de Salvador, não é diferente. Caminhar por ela, observando-a 

atentamente, desperta-nos o interesse em entender sua forma e em conhecer 

sua história. São muitas as questões sobre o seu crescimento, sobre a definição 

de seus vetores de expansão e sobre a produção de seu espaço urbano moder-

no. Essas questões têm sido objeto de nossa atenção e de estudo e, em dois 

momentos distintos, resultaram numa dissertação de mestrado (PINHEIRO, 

1992) – em que analisamos as intervenções públicas, sob o ponto de vista 

institucional, realizadas na cidade do Salvador entre 1850 e 1920 – e uma tese 

de doutorado (PINHEIRO, 1998) , em que ampliamos nosso campo de pesqui-

sa e buscamos entender os modelos urbanos que influenciaram as reformas 

urbanas do Rio de Janeiro e de Salvador nas primeiras décadas do século XX.

Este trabalho, originado da tese de doutorado, dá continuidade às nos-

sas pesquisas e focaliza os processos de reforma urbana e de modernização 

que ocorrem tanto na cidade do Rio de Janeiro como na cidade do Salvador, 

tendo em vista a análise de uma possível adaptação de um modelo urbano 

europeu às cidades brasileiras, mais especificamente, as possíveis influên-

cias do processo de transformação da cidade de Paris, pelas mãos do Barão 

Haussmann, sobre o processo ocorrido no Brasil.

Nas cidades brasileiras, a reforma urbana realiza-se em princípios do 

século XX, constituindo o ápice de um longo processo que começa, a partir 

da metade do século XIX, a mudar a imagem das áreas urbanas, a fim de 

adaptá-las aos novos ideais modernos e higiênicos, decorrentes do avanço 

científico, de novas tecnologias e de novas ideologias. Com o advento das 

modernas teorias urbanas, pois, muda-se a forma de estruturar, de pensar, 

de ver e de viver a cidade.

Nesse período, as cidades brasileiras ainda mantêm um traçado colonial, 

muitas ainda são irregulares, sem alinhamento retilíneo, com casas construídas 

entre empenas (sem espaços intermediários) e densamente povoadas. Além 

disso, mantêm heranças do tempo da escravidão, quando tanto o espaço 

urbano como o espaço doméstico funcionavam simultaneamente com base 

na mão-de-obra escrava.

A historiografia urbana brasileira faz referência à haussmannização pela 

qual passam algumas cidades, principalmente o Rio de Janeiro, que realiza 

sua reforma urbana entre os anos 1902 e 1906. A cidade, então capital do 

Brasil,4 muda sua imagem, buscando modernizar-se e transformar sua es-

trutura, num processo de mutação urbana classificado por muitos dos que a 

estudam como um processo de haussmannização. Essas intervenções buscam 

4 O Rio de Janeiro foi a capital do 
Brasil – do Vice-Reino, do Império e 

da República –, entre 1763 e 1960.
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transformar o Rio numa cidade limpa, higiênica, salubre, bonita, burguesa, 

baseada nos moldes europeus e digna de ser uma capital.

Por sua vez, Salvador também realiza, entre 1912 e 1916, uma im-

portante reforma urbana, para adaptar-se às novas exigências de uma cidade 

moderna. Interessa-nos, portanto, neste estudo, desvendar o processo de 

modernização dessas duas cidades, identificar o tipo de intervenção que ne-

las se realizou, suas causas e consequências, bem como os vínculos dessas 

reformas com o que se denomina de haussmannização.

O ponto de partida para a investigação que dá suporte a este trabalho foi 

a hipótese de que a reforma de Salvador não recebe diretamente as influências 

da reforma parisiense, mas se espelha na do Rio de Janeiro como modelo. 

Nesse sentido, consideramos, a priori, que, a partir de Paris, difunde-se uma 

forma diferenciada (nova?), um estilo de intervir no tecido urbano construído, 

que se difunde como modelo. No Brasil, a Capital Federal adapta esse mo-

delo à sua realidade, transformando-o numa forma particular de intervir em 

seus próprios espaços. Num segundo momento, essa nova forma adaptada 

difunde-se pelo País, influenciando e incentivando outras cidades a realizarem 

suas reformas urbanas.

Duas partes constituem este livro. Na primeira – O estudo – discorremos 

sobre a questão urbana e as reformas urbanas, as novas interpretações e os 

novos questionamentos relativos ao tema nas últimas décadas. Nela, os pro-

cessos urbanos, as tradições urbanísticas e as reformas urbanas constituem 

os pontos focalizados na discussão atual sobre a História da Cidade. Em 

seguida, analisamos os argumentos utilizados para justificar as intervenções 

nos espaços construídos e apresentamos as reformas parisienses, analisamos 

a haussmannização, sua implantação e difusão como modelo, a partir de au-

tores que trabalham com esse tema. Finalmente, demarcamos os parâmetros 

em que se baseiam as análises dos estudos de caso.

Na segunda parte – Os casos –, Rio de Janeiro e Salvador constituem o 

foco central do estudo. Nela, inicialmente, são analisadas as transformações 

da cidade do Rio de Janeiro desde princípios do século XIX, com a chegada 

da família real ao Brasil, até 1930, e a passagem de Le Corbusier por terras 

cariocas. Apesar do longo período abordado, a ênfase direciona-se para 

a reforma urbana dirigida pelo Prefeito Francisco Pereira Passos, entre os 

anos 1902 e 1906. O percurso que empreendemos pelo século XIX permite 

entender como se estrutura a cidade colonial-escravista e as transformações 

introduzidas no espaço urbano que preparam as intervenções do início do 

século XX. A seguir, analisamos e interpretamos a reforma urbana de Pereira 
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Passos – a fim de identificar as influências recebidas do urbanismo europeu, 

com as adaptações feitas para a realidade brasileira – os projetos urbanísti-

cos e as intervenções realizadas até 1930. São, então, definidos os modelos 

utilizados e identificados possíveis pontos de contato entre a reforma carioca 

e a parisiense, bem como a consagração do Rio de Janeiro como modelo para 

as demais cidades brasileiras, entre elas Salvador.

Aqui, o nosso foco desloca-se para a cidade do Salvador, uma das 

cidades mais antigas do Brasil, para que se possam comparar e identificar, 

de forma mais objetiva, as semelhanças e diferenças entre as duas cidades. 

Do mesmo modo que o Rio, Salvador cresce e desenvolve-se de forma não 

planejada, com um traçado típico colonial, organizando-se em função da 

mão-de-obra escrava. Essa é a cidade que chega ao século XX, quando é alvo 

de uma reforma urbana, para inserir-se no mundo das cidades modernas e 

civilizadas. Empreendemos aqui, também, um percurso ao longo do século 

XIX, para caracterizar os modos de vida da cidade colonial e escravista, 

para, em seguida, centrar a análise na reforma urbana realizada no governo 

de José Joaquim Seabra (1912-1916), sob a influência do Rio de Janeiro. 

Coadjuvante das intervenções cariocas realizadas por Pereira Passos, ao ser 

investido no cargo de governador do Estado da Bahia, Seabra adapta o que 

presenciou no Rio e dá início ao processo de transformação da sua capital, 

Salvador. Segue-se uma análise das mudanças urbanas e das propostas 

feitas para a cidade até 1935, quando se realiza a Semana de Urbanismo, 

responsável pela introdução de uma nova forma de ver a cidade e de nela 

intervir. Ao longo dessa análise, está presente o nosso objetivo de identificar 

as possíveis influências do Rio e de Paris no projeto de modernização da 

cidade do Salvador.

As análises dos fatos e as comparações com as outras cidades nos 

conduzem a tecer algumas observações sobre nossas inquietações iniciais, 

que fazem parte da última parte deste estudo – Um comentário final – onde 

se encontram as conclusões e considerações finais sobre o tema.

Para o desenvolvimento deste estudo, trabalhamos com a documentação 

disponível em arquivos e bibliotecas de Paris, Rio de Janeiro, Salvador, São 

Paulo e Barcelona, onde realizamos o Programa de Doutorado Historia de 

la Arquitectura, Historia Urbana da Universidad Politécnica de Cataluña. 

Ter acesso às informações referentes à história das cidades do Rio e de Paris 

não representou dificuldade alguma, devido à extensa bibliografia existente 

e à disponibilidade da documentação necessária. O mesmo não ocorreu em 

relação às informações referentes à cidade do Salvador que, diferentemente 
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das outras cidades, não possui muitos estudos sobre o tema, além da pouca 

documentação existente, pois uma parte desapareceu e outra não se encontra 

disponível. Foi consultada a documentação acessível, apesar de limitada.

Nas pesquisas bibliográficas e iconográficas, percorremos, na Bibliothè-

que Nacionale de France, os setores cartes et plans, périodiques, estampes 

e imprimés, e a Bibliothèque Publique d’Information do Centre Georges 

Pompidou, em Paris. Na cidade do Rio, realizamos as principais pesquisas 

na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional e no Arquivo Geral da Cidade 

do Rio de Janeiro. Foi visitada a biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB) e a do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Re-

gional (IPPUR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

As principais fontes pesquisadas sobre a cidade do Salvador foram 

encontradas no Arquivo Histórico da Prefeitura Municipal de Salvador, no Ar-

quivo Público do Estado da Bahia, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, 

na Biblioteca Central da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e em outras 

bibliotecas da UFBA, como a do Centro de Estudos de Arquitetura na Bahia  

(CEAB) e a do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo   

(PPG-AU). Outros acervos importantes foram consultados, como os da Facul-

dade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), da 

biblioteca do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia 

(IPAC) e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB). Conversas com 

pesquisadores que têm a cidade como seu objeto de estudo também foram 

de grande utilidade no desenvolvimento do trabalho.

Não nos moveu, na realização deste estudo, a intenção de lançar no-

vos questionamentos ou analisar as reformas de Haussmann em Paris, mas 

focalizar a haussmannização como possível modelo difundido e adaptado à 

realidade brasileira, especialmente nos casos do Rio de Janeiro e de Salvador.
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