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Parte II  Os Casos

O largo do Pelourinho é a vista 
urbana que um brasileiro pode 
mostrar a um francês sem ter  

nenhuma dor de corno pela  
perspectiva dos Campos Elíseos  

ou da avenida da Ópera.
Carta de Manuel Bandeira a Mário de Andrade, 

em 18 de janeiro de 1927. 
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Capítulo 3

O caso do  
Rio de Janeiro

A capital do País

No século XIX, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, 

está longe de parecer-se com uma cidade norte-americana ou europeia. Os 

numerosos viajantes que a visitam descrevem-na de uma forma aproximada 

de outros arquétipos de cidade. No início desse século, mesmo reconhecen-

do as referências a uma cidade colonial portuguesa,1  outras ali existem que 

escapam à percepção desses viajantes.

Nessa época, a arquitetura das edificações do Rio de Janeiro lembra a 

de Lisboa e a do Porto, embora adaptada ao clima de um país tropical. Suas 

ruas caracterizam-se por uma vida intensa: gente em constante movimento, 

mercadorias expostas ao sol, ao alcance dos olhos e das mãos, como num 

bazar aberto, fortes olores, muito ruído, ruas estreitas, sujas e sem ordem. Se 

o viajante fecha os olhos, pode imaginar-se numa cidade árabe. Entretanto, 

quando os abre, dá-se conta de que a multidão à sua volta é composta, na 

sua maioria, por africanos. Numerosos negros – apenas se percebem alguns 

brancos – num eterno vaivém, enchendo as ruas de movimento e ritmo. Ho-

mens, mulheres e crianças, dispersos pelas ruas, despertando nos brancos 

 1 Local de passagem, normalmente 
localizada no litoral e em locais 

estratégicos que possibilitem a defesa 
do território. Sua principal função 
é o intercâmbio entre o interior do 

território e a Metrópole, garantindo 
objetivos políticos, militares, 

econômicos e fiscais. Resultam em  
urbanizações com relevo irregular e 
ruas que serpenteiam para melhor 

adaptar-se à topografia. Apresentam 
um núcleo original mais livre, com 

uma configuração semelhante à 
formação medieval espontânea, sem 

ordenação prévia, ruas estreitas e 
sinuosas, lotes estreitos e compridos, 
dimensões determinadas pelo modelo 

praticado na matriz colonizadora e 
definidas de acordo com o próprio 

traçado da Metrópole.
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a insegurança e o medo de revoltas. São escravos domésticos, escravos de 

ganho,2  lavadeiras, negros livres. Dessa forma, o viajante pode equivocar-se 

e pensar que está numa cidade africana.

O que não se pode negar é que o Rio, nessa época, ainda é uma ci-

dade colonial, mesmo depois da Independência do Brasil, da sua formação 

como Império e da instauração da República. Reinventando, nos trópicos, 

as tradições urbanísticas de Portugal, a cidade revela sua “herança urbana” 

numa forma-aparência marcada por traços característicos das fachadas das 

casas e pelo traçado das ruas.

Também é uma cidade que vive da mão-de-obra escrava, cuja existência 

é marcada pela opressão e exploração de homens, pelo trabalho a eles imposto 

– serviços urbanos, circulação de mercadorias e trabalho doméstico.

Se o Rio é uma mistura de todas essas cidades ou de nenhuma delas, 

conhecê-lo no século XIX é o primeiro passo para entender o processo de 

transformação urbana projetado e gerado durante todo o século XIX, que se 

faz realidade em princípios do século XX.

Conhecendo a cidade do século XIX

Como é a cidade

A cidade do Rio de Janeiro encontra-se às margens da Baía de Gua-

nabara e, para os viajantes do século XIX, é uma das mais belas do mundo.  

A inglesa Maria Graham,3  que visita o Brasil em 1821, diz que sua beleza 

não se compara com nenhuma outra, nem com a da Baía de Nápoles, ou 

com a da Baía de Firth of Forth, nem com a do Porto de Bombaim, ou com 

a de Tricomalee.4  Ao descrever a Baía de Guanabara, ela afirma:

Altas montanhas, rochedos como colunas superpostas, florestas luxuriantes, 

ilhas de flôres brilhantes, margens de verdura, tudo misturado com constru-

ções brancas, cada pequena eminência coroada com sua igreja ou fortaleza, 

navios ancorados, ou em movimento, e inúmeros barcos movimentando-se 

em um tão delicioso clima, tudo isso se reúne para tornar o Rio de Janeiro 

a cena mais encantadora que a imaginação pode conceber. (GRAHAM, 

1956, p. 174-175)

Na descrição de Leblanc (1895, p. 28) do mesmo lugar, lemos: “O Rio 

de Janeiro, situado sob um clima magnífico e construído em anfiteatro, oferece 

à vista um panorama maravilhoso; tem o ar de uma cidade de lazer antes do 

que de comércio, [...] Sua baía é uma das mais belas do mundo inteiro [...].”

 2 O escravo de ganho é um cativo  
que procura trabalho pelas ruas,  
e uma parte dos benefícios que recebe 
fica em suas mãos, enquanto a outra 
parte, prefixado o valor, fica com o 
seu senhor.

 3 Maria Graham vem ao Brasil  
acompanhando seu marido, Thomas 
Graham, capitão da Marinha, no  
navio-escola Doris, como professora  
dos aprendizes de marinheiro. 
(MATTOSO, 1992, p. 700)

 4 Os exemplos citados encontram-se 
na Itália, Escócia, Índia e Sri Lanka,  
respectivamente.
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A baía deixa impressionados todos os viajantes. A natureza é generosa, 

mas o feitiço se desfaz assim que chegam à terra. A realidade da cidade é 

outra, muito mais dura e muito menos poética.

Vista de bordo pela manhã, apresentava a cidade um aspecto imponente 

por sua posição e pelas numerosas casas e igrejas caiadas de branco: mas, 

olhadas de perto, desvanecia a ilusão. As ruas estreitas e sórdidas, a catinga 

de milhares de negros, as emanações dos armazéns de provisões, davam a 

impressão que podia ser tudo, menos agradável. (GARDNER, 1836 apud 

BARBOSA, 1990, p. 125)

Depois da expulsão do invasor francês em 1567, a pequena urbe, loca-

lizada na praia da Cara de Cão, na entrada da baía, translada-se para o Morro 

do Castelo, descendo depois em direção à planície e à praia. Desenvolve-se 

sobre pântanos e, ao final, localiza-se no quadrilátero formado por quatro 

morros: Morro do Castelo, Morro de Santo Antônio, Morro de São Bento e 

Morro da Conceição.

Submetido o francês invasor, surge São Sebastião do Rio de Janeiro.

Cresceu o povoado sôbre pauis infectos. A princípio, taba selvagem, onde o 

gentio sobrepujava o branco, depois aldeota africana, com o prêto dominando 

o luso e os nascidos na terra. Assim cresceu. Mas não mudou. Com a chegada 

do primeiro Vice-Rei, Conde da Cunha, em 1763, ainda estava no que era.

No quadro maravilhoso da natureza, a cidade é um tristíssimo contraste. Uma 

nódoa brutal na paisagem radiosa. A casa é feia. A rua é suja. O conjunto 

exaspera. Tudo conspira contra o povoado infeliz. Tudo. O clima, um clima 

abrasador e ardente, as montanhas que o cercam e o encantonam e o 

sufocam, o chão úmido e verde, paul onde êle se assenta, o desasseio gerado 

pelo próprio homem, que sorri das lições do bárbaro tamoio... (EDMUNDO, 

1957, v. 1, p. 18)

Até finais do século XVI, a maior parte da cidade ainda está sobre o 

morro. Pouco a pouco, começa a descer, com o aterramento de pântanos 

e lagoas. Na Rua Direita, a mais importante, ligando o Morro do Castelo 

ao Morro de São Bento, se encontram o Palácio do Governo, a Alfândega e 

Igrejas. O povoado muda seu aspecto. Nas construções, predomina o estilo 

colonial “feio e forte”, com um só andar e entre empenas, sem espaço entre 

as construções. Em finais do século XVIII, são 43.376 habitantes (REIS, 

1986, v. 40, p. 24), numa área restrita. As ruas são estreitas, muitas sem 

pavimentação, ou pavimentadas com pedra do tipo “pé-de-moleque”.
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O Rio de Janeiro é a capital do Vice-Reino do Brasil desde 1763, 

quando Salvador perdeu essa prerrogativa. Em 1808, com a instalação da 

Corte Portuguesa – que fugia das guerras napoleônicas – o Rio de Janeiro 

transforma-se na sede da nova estrutura política, o Reino Unido de Portugal, 

Algarve e Brasil.5 A cidade não tem estrutura para receber as 20 mil pessoas, 

aproximadamente, que acompanham a Corte aos trópicos, quase um terço 

da sua população. Casas particulares, luxuosas e confortáveis residências, 

são requisitadas para acomodar a família real, que se instala no Convento 

do Carmo, na Casa de Câmara e Cadeia e nas melhores edificações perto do 

Paço. Nessa época, a cidade compõe-se de 75 espaços públicos: 46 ruas,  

4 travessas, 6 becos e 19 praças.

A nova população que chega à cidade exige uma nova estrutura, já 

que a existente não a satisfaz por ser pobre, suja, sem encantos ou atrativos. 

Com a evidente intenção de transformar o Rio numa cidade europeia, são 

convidados numerosos artistas franceses, ansiosos por exilar-se da França 

após a ascensão ao trono de Luís XVIII. A Missão Francesa chega ao Rio em 

1816 e, dez anos mais tarde, cria-se a Academia Imperial de Belas Artes, 

tendo início a influência da cultura francesa nos trópicos, que continuará 

até os anos 30 do século XX. Spix e Martius, em 1817 (1961, v. 1, p. 46), 

descrevem o impacto das contradições existentes na cidade: 

Quem chega convencido de encontrar uma parte do mundo, descoberta só 

desde três séculos, com a natureza inteiramente rude, forte e não vencida, 

poder-se-ia julgar, ao menos aqui na capital do Brasil, fora dela; tanto fêz a 

influência da cultura da velha e educada Europa para remover dêste ponto 

da colônia os característicos da selvageria americana, e dar-lhe o cunho da 

mais alta civilização. Língua, costumes, arquitetura e afluxo dos produtos 

da indústria de tôdas as partes do mundo dão à praça do Rio de Janeiro 

feição européia.

O ambiente social transforma-se pouco a pouco. Os fazendeiros de café 

constroem casas confortáveis longe do Centro, em Botafogo ou São Cristóvão, 

e substituem a influência da arquitetura portuguesa pelo “estilo império”:  

é a influência neoclássica. A cidade expande-se além de seus limites iniciais.

O espaço urbano, definido por Maria Graham como mais europeu do 

que o da Bahia e o de Pernambuco, continua mudando sua imagem durante 

todo o século XIX. Ao norte, a Cidade Nova, que surge depois da chegada da 

Corte, apresenta ruas mais largas, que orientam o crescimento da cidade. 

Para o sul, a cidade segue costeando a baía.

A parte mais antiga da cidade, a nordeste, é cortada por oito ruas direitas, 

bastante estreitas, paralelas, partidas por muitas travessas retangulares, em 

5 Pela carta régia de 16 de  
dezembro de 1815, o Brasil foi feito 
Reino Unido de Portugal e Algarve. 
(TAPAJÓS, 1967, p. 252)

Europa França e Bahia_2ed.indd   94 3/10/2011   19:15:01



O caso do Rio de Janeiro     |     95

quadras. Uma grande praça a oeste da cidade velha, o Campo de Sant’Ana, 

separa-a da cidade nova. Esta última, na maior parte construída só depois 

da vinda da côrte [...]. A cidade mede, na sua maior extensão, meia milha. 

(SPIX; MARTIUS, 1961, p. 46-47)

No final do século XIX, o Rio já tem mais de 500 mil habitantes, mas 

ainda mantém a estrutura colonial, com ruas estreitas, das quais muitas ainda 

conservam a pavimentação do tipo “pé-de-moleque”, com pouca iluminação, 

a maioria ainda com lampiões a gás, poucas diligências e bondes puxados 

por burros. É a partir desse momento, até os anos 30 do século XX, que o 

Rio se transforma numa cidade moderna, passando por reformas urbanas,6 

mudando sua fisionomia, sua aparência, sua vida e a vida de seus habitantes.

Quem vive na cidade

Em princípios do século XIX, a estrutura social do Rio se compõe de 

plantadores de café, comerciantes, clero, portugueses que chegam com a 

Corte de D. João VI, imigrantes sem profissão definida e escravos. A maioria 

da população é constituída de portugueses e de seus descendentes, tanto 

brancos como mestiços. Os índios pouco são vistos, já que “[...] muito rara-

mente aparecem, e só por acaso, como aves de arribação, no tumulto para 

êles estranho.” (SPIX; MARTIUS, 1961, p. 50)

Antes da chegada da Corte Portuguesa, no início do século XIX, a cidade 

tem uma população aproximada de 50 mil habitantes, e os negros superam 

os brancos em número. Não existe nobreza. A classe que detêm essas prerro-

gativas é formada pelos religiosos, pelos funcionários públicos e pelas famílias 

abastadas que vivem no campo – os latifundiários e os donos das minas. Com 

a chegada da Corte, essa população rural desloca-se para a cidade do Rio 

em busca de títulos de nobreza e cargos, encantando-se com o novo estilo 

de vida europeu e instalando, definitivamente, suas residências na capital.

Além dos “nacionais”, os imigrantes que vêm da Europa aumentam a 

população da capital. Ingleses, franceses, holandeses, alemães e italianos 

desembarcam no Rio depois da abertura dos portos às nações amigas em 

1808 e unem-se aos cerca de 20 mil portugueses que chegaram com a Corte. 

Esses imigrantes instalam-se em diversos pontos da cidade, procurando, nos 

trópicos, locais mais agradáveis para viver.

Como capital de um Império que consegue sua independência política 

com o apoio dos latifundiários escravocratas, que se estabelece mantendo as 

estruturas coloniais e que se baseia na agricultura de exportação e na mão-de-

-obra escrava, o Rio de Janeiro é uma cidade em que se veem escravos por 

 6 As intervenções são pontuais durante 
todo o século XIX, principalmente para 

a implantação dos serviços urbanos, 
chegando-se a uma grande reforma 
urbana entre os anos 1902-1906, 

o desmonte do Morro do Castelo 
em 1922 – uma intervenção que 

transforma a geografia da cidade –, 
além de propostas gerais como a de  

Alfred Agache em 1929 e a de  
Le Corbusier em 1930.

Europa França e Bahia_2ed.indd   95 3/10/2011   19:15:01



96     |     Europa, França e Bahia

toda parte: escravos domésticos, que levam mensagens ou compras, alugados 

por seus donos a comerciantes, ou até escravos de ganho.

No que concerne ao costume dos habitantes, o olhar, em vez de perceber num 

instante, como dentro dos bazares de Delhi ou de Benares, todas as gamas 

de cores, é obrigado a se contentar com duas notas extremas: [o branco] 

dos descendentes dos antigos colonos portugueses, plantadores, funcioná-

rios ou comerciantes, vestidos à última moda de Paris ou de Londres; e a 

negra na pele de ébano, uma pena, coberta com um farrapo de tela branca. 

(MOUSTIER, 1885, p. 7)

Esse contraste, essa mistura de costumes e de culturas, chama a atenção 

de todos os que por ali passam. Definitivamente, o Rio é uma cidade colonial, 

uma cidade escravista cujo funcionamento se baseia no trabalho escravo.

Muitos outros imigrantes chegam para trabalhar no campo. As fazendas 

de café, do vale do Paraíba, necessitam de mão-de-obra para trabalhar em 

suas lavouras, especialmente depois da abolição da escravidão, em 1888. 

Muitos abandonam as regiões rurais e vêm para as cidades, misturando-se aos 

pobres e aos ex-escravos e instalando-se em zonas degradadas do Centro, em 

habitações insalubres. O primeiro censo oficial, realizado no Brasil, em 1872, 

indica que, no Rio, no Município Neutro da Corte, existe uma população de 

274.972 habitantes, 230.454 pessoas na área urbana e 41.518 na rural. 

(RENAULT, 1982, p. 27) Segundo o censo de 1890, há, no Rio, 522.651 

habitantes, dos quais 34% são negros ou mestiços. (CHALHOUB, 1986,  

p. 25) Um incremento de 90%, entre 1872 e 1890.

Como se vive na cidade

A falta de infraestrutura é compensada pelo trabalho dos negros, que 

viabiliza desde o transporte de pessoas até o de dejetos urbanos. O africano 

chega ao Brasil, inicialmente, para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, 

como opção econômica para o incremento da agricultura de exportação. Com o 

crescimento urbano, o trabalho dos negros volta-se para os serviços na cidade, 

em todos os setores da vida da urbe, seja nas ruas ou nas casas, utilizado 

tanto para permitir luxos da vida civilizada – como lacaios, por exemplo –, 

quanto para executar os mais vis serviços – como jogar as imundícies no 

mar ou nas lagoas.

O Centro, no século XIX, é uma área residencial, onde predominam as 

casas térreas e os sobrados, construídos no alinhamento da rua, onde convivem 

as mais variadas classes sociais. A forma da construção determina a distinção 

social no urbano, pois morar num sobrado significa olhar a rua de cima, muito 

diferente de morar numa casa térrea, onde a rua está no mesmo nível.
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Quando a cidade se expande, por volta do 1850, na direção norte, temos 

a Cidade Nova, e na direção sul, Botafogo e, depois, as praias de Copacabana 

e Ipanema. Os novos bairros, como Botafogo e São Cristóvão, apresentam 

construções diferentes das do Centro, com novas residências mais amplas, 

melhor construídas, arejadas e iluminadas. São as quintas, primeiramente 

usadas nos fins de semana e nas férias, que acabam se convertendo em 

moradias definitivas. 

Daí em diante, para o sul, filas interrompidas de casas ocupam as duas ense-

adas em meio círculo, a do Catete e a de Botafogo, e casas isoladas aparecem 

espalhadas nos pitorescos vales vizinhos procedentes do Corcovado, e entre 

os quais o mais aprazível é o de Laranjeiras. (SPIX; MARTIUS, 1961, p. 47)

As classes abastadas deixam o Centro, abandonando seus antigos so-

brados, os quais, após serem subdivididos, transformam-se em habitações 

coletivas, moradias para os pobres. São albergues ou casas de cômodos, que 

passam a ser alugados, pequenas habitações sem ventilação, banheiro ou 

cozinha. No Centro, assim como nos novos bairros, surge um novo tipo de 

residência popular para as classes de baixa renda, os cortiços, localizados nos 

fundos de antigas construções ou em terrenos adquiridos para essa finalidade. 

Luiz Edmundo (1957, v. 2, p. 364-367) nos descreve um desses cortiços:

Penetremos o cortiço que se esparrama diante de nós, sujo, feio e miserável, 

com a sua tôsca linha de casinholas sem luz, sem ar, sem confôrto, lem-

brando minúsculos oratórios, com o seu agressivo cheiro de sabão e a sua 

morrinha estonteante de suor. Aí, centenas de infelizes apodrecem às pilhas, 

aos montões, numa promiscuidade criminosa.

[...]

Em geral o cortiço é de um único pavimento: uma portinha e uma janela, 

uma portinha, uma janela... Há-os, porém, de dois e mais andares, com uma 

galeria avarandada, servindo a cada um dos pisos, e uma infalível grade de 

madeira pintada de amarelo.

[...]

O arruamento é em forma de betesga: casinhas tanto à direita como à esquer-

da e, ao fundo, fechando-o, uma linha baixa de tabiques onde se instalam as 

imundíssimas retretas, sempre repletas e disputadíssimas. Êsse arruamento, 

todo êle, como largura pode ter, no máximo, obra de nove metros: três 

destinados ao trânsito dos moradores, ao centro, mas transformado sempre 

em coradouro de roupa e mais três de cada lado, atribuídos às residências 

e onde se aglomeram, num caos terrível: pranchas, cavaletes de madeira, 

tinas cheias d’água, bacias de enxaguar, alguidares para o preparo do anil, 

tábuas, mesas, bancos, cadeiras, todo um mundo de cacarecos, em meio a 

vasos com tinhorões, tinas com samambaias, gaiolas com passarinhos [...]. 
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Esse tipo de residência prolifera na cidade. Normalmente, são moradias 

insalubres, possíveis focos de infecções e de epidemias. Em 1869, 3% das 

edificações são cortiços, onde vivem 10% da população. Em 1888, as cifras 

sobem para 4% e 12%, respectivamente. (SANTOS, 1981, p. 51) Neles, 

vive a população de baixa renda, perto do Centro, onde consegue os meios 

para sobreviver.

O governo, então, decide intervir no problema da insalubridade das 

residências dos proletários. Um decreto7  do Estado concede isenção de 

impostos às empresas que construírem moradias higiênicas para seus em-

pregados, as vilas operárias. Ao mesmo tempo, proíbe-se a construção de 

cortiços em determinadas áreas da cidade, principalmente no Centro. O serviço 

de salubridade  proíbe que mais de uma família viva sob o mesmo teto,8 e a 

legislação determina as condições para a construção de moradias proletárias, 

como a preparação do terreno, o traçado das ruas, a altura das divisões e as 

instalações higiênicas.9  As indústrias têxteis são as primeiras a construir as 

residências operárias, isolando seus empregados do resto dos trabalhadores 

que ainda vivem no Centro.

De que vive a cidade

Nas horas de ócio, os habitantes do Rio podem ir a um espetáculo no 

Teatro do Rossio ou no Teatro Imperial Pedro II (ou Lírico). Há os salões literá-

rios e as salas de baile, além das festas populares que, aos poucos, substituem 

as festas religiosas. A maior é o carnaval ou entrudo, nas ruas e nos teatros.

As praias começam a ser frequentadas em meados do século XIX, mas 

só para o banho de mar. Em finais do século, surgem os clubes de regata e 

as corridas de cavalo, essas últimas introduzidas por um prussiano, o Conde 

de Herzberg. Também há cafés, salas de chá e confeitarias, onde se pode 

passar o tempo. Os pobres divertem-se nos botequins ou nos quiosques, 

onde podem desfrutar uma xícara de café, uma cachaça ou uma cerveja, 

introduzida no Brasil por D. João.

Na economia urbana, diversas atividades desenvolvem-se na cidade. 

As ruas estão cheias de vendedores ambulantes, como o português que 

vende perus, o italiano que vende peixe e a turca dos fósforos. Há, ainda, 

o vendedor de vassouras, o de tecidos e artigos de armarinho, o de doces,  

o negro do sorvete, o que faz caldo de cana e o que vende leite com sua vaca 

pelas ruas. (EDMUNDO, 1957, v. 1, p. 55-58)

Os estrangeiros estão no comércio. Os ingleses, em geral, são ataca-

distas. Os nativos, com os franceses, dedicam-se às vendas a varejo. Esses 

7 Decreto do Legislativo de 
9/12/1882, que dá isenção de 
impostos alfandegários, além de 
outros benefícios, às indústrias que  
construam casas higiênicas para seus 
empregados.

8 Decreto de 1º de junho de 1900  
estabelece que: “A divisão de casas 
de vastas dimensões por cubículos de 
madeira, de modo a se  
estabelecerem sob o mesmo teto 
famílias diversas, é  
terminantemente proibida, por 
contrária à higiene das habitações.” 
(MOURA, 1995, p. 53)

9 Postura Municipal de 1889.  
“[...] fica proibido o estabelecimento 
e a construção de cortiços, casinhas 
e outras edificações acanhadas 
para a habitação das classes menos 
favorecidas, e ainda mesmo nos 
quintais dos prédios.” (MOURA, 
1995, p. 52)
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últimos possuem lojas de tecidos, de moda e armarinhos. Há também co-

merciantes portugueses e espanhóis.

Nos tempos da colônia, o monopólio comercial da Metrópole determina 

um rígido controle da produção e da comercialização dos produtos. Esse qua-

dro começa a mudar quando o Rio passa a ser a sede da Corte e a capital do 

Reino, a partir de 1808, com a abertura dos portos, a revogação da proibição 

de instalação de manufaturas no País, os acordos com a Inglaterra, a insta-

lação da máquina burocrática portuguesa no Rio de Janeiro e, finalmente, 

com a autonomia política, que facilita a apropriação do espaço urbano pelo 

capital comercial. A cidade, então, beneficia-se da acumulação do excedente 

de capitais, investidos em funções urbanas, como os serviços portuários, os 

armazéns, os transportes e os equipamentos urbanos para atender ao seu 

crescimento, como representante do campo agroexportador.

A agricultura de exportação é a grande riqueza da província do Rio até 

meados do século XIX. O açúcar, que perde importância no âmbito nacional, 

continua forte na região. A cultura do café, que perde força no Rio, desloca-se, 

passo a passo, em direção a São Paulo, onde cresce o número de plantações, 

embora isso não afete a economia carioca. Segundo M. A. Leopoldi (1986, 

p. 64), o processo migratório do café para São Paulo acontece paralelamente 

ao florescimento econômico do Rio. O capital, antes investido no comércio 

de escravos, passa a ser aplicado em outros setores da economia que, direta 

ou indiretamente, incentivam o setor manufatureiro.

Até 1860, o setor industrial tem uma importância pequena, caracte-

rizando-se por uma dispersão regional, que atende às necessidades básicas 

da população local, nas áreas de alimentos, tecidos, guarda-chuvas, tabaco, 

sabão e velas. A proteção das tarifas, aliada à disponibilidade do capital que 

provém da agricultura, incentivam o crescimento industrial de tal maneira, 

que, entre os anos 1880 e 1895, ocorre a fase de maior desenvolvimento 

industrial. A cidade do Rio e seus arredores abrigam grandes estabelecimentos, 

principalmente os relacionados com a indústria têxtil. O porto mantém suas 

funções, e o setor financeiro estrutura-se a partir da metade do século XIX.

Quando a atividade industrial começou a se consolidar no Rio de Janeiro 

dos anos 1880, o cenário econômico, social e político estava em processo 

de mudança acelerada. O plantio do café na região fluminense declinava, 

e o porto do Rio começou a perder sua importância na exportação desse 

produto. Contudo, a despeito disso, a atividade portuária não decaiu.  

O Rio especializou-se na função de receptor e distribuidor de matéria-prima 

e maquinário para a indústria de artigos importados, consumidos na Capital 

e províncias vizinhas alcançadas pelas ferrovias. A praça do Rio ganhava 

também um novo perfil econômico e social. A Capital se firmava como o 

Europa França e Bahia_2ed.indd   99 3/10/2011   19:15:01



100     |     Europa, França e Bahia

mais importante produtor de tecidos de algodão, superando a Bahia. O Rio 

de Janeiro era o centro financeiro mais importante, estando aí sediados os 

bancos estrangeiros e a única Bolsa de Valores do País. Constituía-se também 

num importante pólo comercial, envolvendo transações ligadas ao comércio 

local e inter-regional. Sendo a sede do Governo, tornava possível o contato 

entre os industriais e a burocracia governamental, sedimentando, desde o 

princípio da indústria carioca, a relação entre burguesia industrial e Estado. 

(LEOPOLDI, 1986, p. 56)

Em meados do ano de 1890, há sinais de uma recessão econômica e, 

em 1900, o Rio se vê afetado por uma séria crise financeira. O café tem uma 

superprodução e uma previsível baixa nos preços, causando um declínio nos 

investimentos da indústria, o que contribui para a desaceleração do cresci-

mento, embora isso não seja suficiente para estancar o setor manufatureiro.

Em princípios do século XX, acaba a política de deflação, e a economia 

brasileira encontra-se em nova fase. O governo de Rodrigues Alves enfrenta a 

economia de recessão com um programa de obras públicas – o saneamento 

e a urbanização da Capital Federal, a melhoria dos portos e a construção de 

ferrovias. Para o Rio, isso significa dinamismo para a cidade e a saída da 

crise econômica.

(Trans) formando a cidade

Configurando a cidade

Após encerrar a ocupação francesa10  no Rio de Janeiro, os portugueses 

voltam-se para a expulsão dos índios Tamoios. Para conseguir a reconquista, 

fundam um núcleo urbano inicial em 1565, entre o Morro Cara de Cão e o 

Pão de Açúcar, ponto estratégico, com boa visibilidade da Baía de Guanabara. 

Quando os portugueses dominam totalmente o território, esse pequeno núcleo 

muda-se (1567) para o Morro de São Januário, mais tarde chamado Morro 

do Castelo, onde se instalam a Casa de Câmara e Cadeia, os armazéns da 

Fazenda Real, a igreja dos Jesuítas e a Catedral e onde também os habitantes 

constroem suas casas. A população está muito bem protegida por baluartes 

cheios de artilharias, pois o Rio é uma importante base naval no período 

colonial, além de porto da área de canaviais em volta da baía. 

Se Salvador foi a Fortaleza Forte de que fala o Regimento de Tomé de Souza, 

o Rio foi o Castelo, de proteção da costa sul, ambos referidos nos documentos 

 10 A primeira invasão francesa na Baía 
de Guanabara ocorre em 1555.
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como praças fortes, o que equivale a dizer: com planos urbanísticos subor-

dinados aos militares. (SANTOS, 1981, p. 17)

O local onde se instala a população não é apropriado, mas tem boas 

condições de defesa. Ali a cidade está rodeada por uma planície pantanosa, 

entre o maciço costeiro e o mar. A primeira ladeira dá acesso ao porto, mas 

é muito íngreme, e isso dificulta o transporte de materiais para cima. Logo 

se define uma outra ladeira, mais suave, e depois mais duas. Pouco a pouco,  

a cidade estende-se pelas encostas do morro em direção à planície. Os habi-

tantes logo descem em direção ao mar, construindo suas casas sem nenhuma 

ordem e criando o primeiro caminho, o Caminho da Praia. São realizados 

aterros, cobrem-se as lagoas e dragam-se os pântanos.

Foi a princípio lento o crescimento da cidade mas, paulatinamente, venceu 

o colonizador árdua luta contra o brejo na pequena planície que medeia 

entre os morros do Castelo, de São Bento, de Santo Antônio e da Conceição. 

Ampliando-se o espaço urbano para oeste a partir da praia de Manuel de 

Brito; uma a uma foram sendo dessecadas as lagoas e aterrados os brejos, 

com esse fim tendo sido abertas valas de drenagem ou desmontadas as abas 

dos morros. (BERNARDES, 1990, p. 82)

A rua da praia segue reta à beira do mar, até o Morro de São Bento, 

onde se instala o mosteiro dos beneditinos. Dois morros, o da Conceição e o 

de Santo Antônio, formam os outros vértices que fecham o quadrilátero por 

onde se espalha a população. Se o traçado das ruas do Castelo é irregular, 

como nas cidades medievais portuguesas, embaixo, na planície, propõe-se 

uma demarcação, um alinhamento, uma regularidade que reflete as ideias 

do renascimento. As ruas desenham-se paralelas e perpendiculares ao mar, 

produzindo uma quadrícula irregular, que se compõe de lotes com frente es-

treita e compridos na longitude. Nesses lotes, são edificados sobrados e casas 

térreas, lado a lado, formando quarteirões não muito grandes. Nos sobrados, 

comércio e residência confundem-se numa mesma edificação.

Em direção ao oeste, o limite é o brejo de São Diogo. Em direção ao sul, 

a população chega até a lagoa do Boqueirão. Em princípios do século XVIII, 

a população cresce, e a cidade passa por uma nova expansão. Lentamente, 

aterram-se as lagoas e os pântanos, e criam-se áreas para a expansão urbana.

As lutas entre portugueses e espanhóis intensificam-se no Rio da Prata 

em meados do século XVIII. O Rio está mais perto da Colônia de Sacramento, 

a base brasileira no Prata, além de ser o porto mais próximo das recém-

-descobertas “minas gerais”, no centro do País, o que representa uma melhoria 

na circulação do produto. Essas duas razões levam o Primeiro Ministro de 
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Portugal, o Marquês de Pombal,11  a transferir a capital de Salvador para o Rio, 

em 1763. O Rio, nessa época, amplia extraordinariamente seu espaço urbano.

Durante o século XVIII: aterram-se pântanos, constroem-se pontes; proíbe-se 

(Correição da Câmara de 1735) que se atirem imundices na vala e obrigam-se 

que se desfaçam os monturos e se joguem as sujidades nas lagoas vizinhas; 

[...] cobre-se com lajões de pedra a Vala (Uruguaiana). [...] constrói-se na 

Praça do Carmo um cais de cantaria aparelhada com imponentes escadas 

e rampa de embarque e torneiras de bronze para aguada das embarcações 

[...] desmonta-se o Morro das Mangueiras, aterra-se a pestífera Lagoa do 

Boqueirão; abrem-se as ruas do Passeio e das Belas Noites (Marrecas); e, 

sob inspiração do Passeio Público projetado para Lisboa [...], constrói-se com 

aquele mesmo nome um jardim arborizado [...]. (SANTOS, 1981, p. 39)

O século XIX começa com a chegada da família real no Brasil, o que 

determina uma série de transformações na área central do Rio. As ruas con-

tinuam estreitas, mas as construções melhoram, são mais fortes e melhor 

edificadas. O quadrilátero central (Fig. 4) ainda mantém, em sua estrutura 

e em sua paisagem, o caráter colonial. A esse espaço se chama de Cidade 

Velha. No entanto, a área urbana prolonga-se em direção ao norte, para a 

Cidade Nova, até chegar a São Cristóvão e, para o sul, até Botafogo. As quintas 

e as fazendas dividem-se em lotes menores. Nos bairros, que se entranham 

pelos vales esculpidos no maciço do litoral, as construções têm mais área 

e jardins. O espaço urbano desenvolve-se ao longo de uma rua principal e 

outras transversais, que sobem pela floresta e pela montanha.

A Cidade Nova, continuação da Cidade Velha, mantém quase a mesma 

estrutura de divisão de lotes. Os novos bairros do século XIX, como Botafogo ou 

São Cristóvão, caracterizam-se por uma irregularidade, tanto na forma como no 

tamanho dos lotes e dos quarteirões. Ali a diversidade é constante. Ao passear 

por esses locais, podem-se encontrar amplas mansões com jardins em volta, 

ao lado de pequenas edificações, construídas em lotes simples e estreitos. 

Bem próximo pode haver um comércio, pequenas lojas ou estabelecimentos 

de serviços. Também se encontram moradias pobres e mesmo vilas operárias.

No núcleo central, a região perto do Paço Real, sede do governo e dos 

órgãos mais importantes do Reino, é o lugar preferido para residência das 

classes dirigentes, que ocupam sobrados nas ruas estreitas. Nas outras áreas, 

amontoam-se os demais grupos sociais.

No final da primeira metade do século XIX, a área urbana muda.  

O poder público abre e conserva caminhos para os arrabaldes,12 na mesma 

direção para onde se desloca a classe média – funcionários públicos, alguns 

profissionais liberais e uma minoria de comerciantes portugueses e brasilei-

 11 Nessa época, Portugal tem como 
Primeiro-Ministro Sebastião José 
de Carvalho e Melo, o Marquês de 
Pombal (1750-1777), responsável 
pela reconstrução de Lisboa depois 
do terremoto de 1755, quando se 
adota, como  forma do despotismo 
ilustrado, a projeção da imagem do 
poder no território e na cidade capital. 
O projeto da Baixa, uma solução 
racionalista, ilustrada e funcional, 
compõe-se de uma estrutura de eixos 
hierarquizados entre duas praças: a do 
Comércio, espaço simbólico do poder, 
e a do Rocio, mais popular, que se 
articula com o novo Passeio Público, 
um jardim fechado. (CALADO; LOBO; 
FERREIRA, 1994, v. 1, p. 100)

12 Cada vez mais, deslocam-se para o 
sul, Botafogo e depois Copacabana,  
e para o norte, Tijuca e São Cristóvão.
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ros – e a alta, enquanto a população de baixa renda se amontoa no Centro, 

perto do trabalho. Depois de 1850, ocorre um novo e importante período de 

expansão, não só pela anexação de novas áreas à capital como também pelo 

crescimento da população nas periferias.

Esse acelerado crescimento da malha urbana acarreta problemas 

relativos às distâncias. O caminhar e os transportes puxados por animais 

deixam de ser os meios de deslocamento mais adequados, e tem início a 

necessária implantação dos meios mecânicos: os bondes13  e os trens. Os 

que têm poder aquisitivo para utilizar os meios de transporte emergentes 

mudam-se para os novos bairros, longe do Centro, mais salubres e agra-

dáveis. Nessa situação, encontram-se a classe rica e a média. Os que não 

têm acesso a esse serviço permanecem no Centro, que, pouco a pouco, vai 

se degradando.

A implantação dos novos meios de transporte no Rio revela-se impor-

tante por contribuir para as mudanças que acontecem em sua estruturação 

social e funcional, essa última expressa através da divisão da cidade em 

bairros residenciais e Centro, ficando o local de trabalho distante das resi-

dências. Se os bondes são associados a um modo de vida moderno nas áreas 

junto ao mar, os trens são associados aos subúrbios. O tipo de transporte 

está tão associado ao modo de vida ou a determinadas áreas, que não se 

permite a abertura de uma linha de trens para zonas nobres da cidade, 

4. Plano do Rio de Janeiro no início do século XIX

 13 São chamados bondes devido ao 
uso de bilhetes, usados para facilitar o 

acesso, bonds (bônus).
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apesar da existência de bairros operários nas proximidades da Lagoa Rodrigo 

de Freitas. A presença dos trens é fator de desvalorização dos terrenos.

A ocupação do litoral que margeia o Oceano Atlântico é feita com di-

ficuldades, já que as rochas e as montanhas se interpõem no caminho. São 

abertos túneis,14 vencendo barreiras, conquistando planícies e praias, onde 

as ruas se multiplicam. Também se contornam os sopés do interior do maciço 

costeiro no sentido norte, o que impulsiona o crescimento dos subúrbios.

São agregados novos pedaços de terra para a população, não só pelo 

aterro de lagoas e alagadiços, mas também pela conquista da baía através de 

aterros sucessivos.15  No Centro, os contínuos aterros refazem o alinhamento 

da costa, o que permite a construção de um novo cais e de um mercado.  

O mesmo ocorre em todo o litoral da Baía de Guanabara, que se estende da 

Glória até Botafogo, assim como na Lagoa Rodrigo de Freitas, facilitando a 

circulação e criando áreas para a implantação de novos quarteirões. No lado 

do interior da baía, conquistam-se importantes áreas para a construção de 

um novo porto, à custa do aterro de muitas praias e enseadas. O desmonte 

de morros no Centro16  contribui, com suas terras, para facilitar os aterros que 

abrem espaços para novas divisões em lotes e novas ruas.

O processo de conquista de novas áreas para o espaço urbano não se 

orienta por um plano preconcebido. O traçado viário é o resultado da adap-

tação do urbano ao lugar.

Como no caso da maioria das cidades brasileiras, nenhum plano preconcebido 

orientou essa expansão que se fez ao sabor das circunstâncias do momento, 

resultando o traçado, no mais das vezes, da adaptação às injunções dos sítios 

difíceis. (BERNARDES, 1990, p. 86)

No cume dos morros, predomina o traçado sinuoso e labiríntico, muito 

característico das acrópoles do mundo mediterrâneo. Nos vales e planícies, 

há uma grande variedade de traçados, que dependem do terreno, de sua 

topografia e dos processos de crescimento. Nos vales, os velhos caminhos 

existentes dão origem à rua principal, normalmente sinuosa, no sopé dos 

morros, evitando-se, pelo perigo de inundações, o fundo do vale, em torno 

da qual se edifica o povoado. Os traçados regulares e projetados com antece-

dência são poucos, normalmente da iniciativa privada. Só em alguns bairros, 

como Vila Isabel e Lagoa, depois Ipanema e Leblon já no século XX, podemos 

identificar lotes mais amplos, com um caráter mais uniforme.

Na maior parte da cidade, portanto, refletindo o modo pelo qual se processou 

o crescimento urbano, pode-se reconhecer a dominância de um traçado 

quase espontâneo que, de certo modo, respeitou as imposições do meio 

 14 O Túnel Velho, hoje Alaor Prata,  
é aberto em 1892 e o Túnel Novo,  
ou do Leme, em 1904.

 15 Desde o século XVII, o Rio de 
Janeiro passa por sucessivos aterros 
de alagadiços, charcos e lagoas, 
conquistando áreas de expansão 
urbana. Os aterros na Baía de 
Guanabara iniciam-se em meados do 
século XIX. (BARREIROS, 1965)

 16 Vários morros foram desmontados 
no centro do Rio de Janeiro: Morro 
das Mangueiras, final do século XVIII; 
Morro do Senado, início do século 
XX; e Morro do Castelo, em 1922. 
O desmonte do Morro do Castelo é 
tema de item específico deste estudo, 
tratado adiante.
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e, mesmo nas planícies, desconheceu planos ou normas preconcebidas. 

(BERNARDES, 1990, p. 86)

Ao longo do século XIX, a cidade se amplia. Surgem novos bairros e 

incorporam-se novos vales e planícies à área urbana. Enquanto isso, o Centro 

mantém suas antigas funções e sua imagem colonial. As primeiras transfor-

mações são produzidas depois de 1850, com a intervenção do Estado e a 

inversão do capital estrangeiro, que obtém concessões do Governo Imperial 

como provedor de serviços públicos.

Equipando a cidade

A primeira tentativa de abastecer a população do Rio com as águas do 

Rio Carioca acontece em 1673, mas o serviço é precário. A administração de 

Aires Saldanha (1719-1725) constrói o aqueduto entre dois dos vários morros 

do Rio, o Morro de Santa Teresa e o Morro de Santo Antônio, para a condução 

das águas do Rio Carioca até uma fonte no Largo da Carioca,17  no centro da 

cidade. Parte desse aqueduto, conhecido como Arcos da Lapa, é um símbolo 

da cidade, segundo um testemunho de Ferdinand Denis ([184-] apud CRULS, 

1949, v. 1, p. 145) a respeito.

Cada capital na Europa tem qualquer monumento célebre, um edifício preferido, 

sua grande construção local que imprime a tôda a cidade um caráter peculiar 

de aspecto. No Rio é o aqueduto da Carioca, com suas ordens de arcadas, 

sua aparência de construção romana, sua forma ao mesmo tempo elegante 

e grandiosa, que de todos os lados a vista procura e gostamos de encontrar.

O sistema de abastecimento de água feito por escravos, que recolhem o 

líquido na nascente dos rios, em recipientes de barro, para vendê-lo na cidade, 

muda depois da instalação das fontes no Centro. O serviço passa a ser feito 

pelos chamados “aguadeiros”, geralmente portugueses. Em 1840, uma em-

presa explora os serviços de abastecimento de água com a utilização de carros.

A modernização do sistema de abastecimento de água começa com 

a instalação de uma rede de canos de ferro e peças hidráulicas, importadas 

da Inglaterra depois da extinção do tráfico negreiro em 1850. É o início da 

comercialização da água, que beneficia primeiro as áreas ocupadas do Centro, 

cuja população tem maior poder aquisitivo, e, logo depois, os bairros, en-

quanto os pobres continuam se abastecendo nas fontes e chafarizes das ruas. 

Engenheiros do governo elaboram um projeto18  para a rede de distribuição a 

cargo da administração pública, mas, para a execução das obras necessárias, 

contrata-se a iniciativa privada.

 17 O chafariz da Carioca, inaugurado 
em 1725, tem 16 saídas de água. 

Outros chafarizes são abastecidos com 
a água proveniente do mesmo rio:  

o das Marrecas, o que se encontra no 
Largo do Paço e o chamado Moura. 

(GRAHAM, 1956, p. 184)  
O aqueduto da Carioca compõe-se de 
uma dupla fileira de arcos, com 64m 

de altura e 270m de comprimento. 
(CRULS, 1949, v. 1, p. 144)

18 Projeto elaborado por Jerônimo 
Rodrigues de Morais Jardim e Luís 

Francisco Monteiro de Barros, da 
Inspetoria Geral de Obras Públicas da 

Corte, e implantado pelo  
empreiteiro Antonio Gabrielli, em 

1876. (BENCHIMOL, 1992, p. 70)
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O suprimento d’água deverá ser obrigatório em todas as casas de habitação 

e  edifícios de qualquer natureza, existentes na cidade e seus arrabaldes [...] 

Os jardins e hortas de certas dimensões, os hoteis, colégios, casas de banho, 

cocheiras, fábricas, estabelecimentos públicos etc. serão supridos d’água por 

meio de medidores. (FREITAS; MACEDO, 1874 apud BENCHIMOL, 1992, 

p. 69-70)

O novo conjunto é inaugurado em 1880, ano em que se celebra o início 

de uma nova etapa para a vida e a salubridade da cidade. Sem dúvida, alguns 

não se beneficiam do serviço, como os habitantes dos cortiços.

Os primeiros lampiões a gás são instalados no Centro a partir de 1854, 

em substituição aos antigos, à base de óleo de peixe. Para o abastecimento 

de gás carbônico, produzido a partir do carvão, é construído o gasômetro em 

1860. Pouco a pouco, esse novo tipo de iluminação chega até as residências 

e aos bairros mais afastados do Centro. Em alguns pontos da cidade, os 

lampiões a gás são usados até 1905.

A eletricidade começa a ser utilizada em 1882, com os primeiros 

experimentos na iluminação do Palácio da Exposição da Indústria Nacional. 

Depois, em 1883, no Largo do Machado e, em 1885, na Biblioteca Nacional, 

com motor próprio. Em 1891, substituem-se os lampiões a gás do Centro 

pelas primeiras lâmpadas elétricas. Os transportes também se beneficiam 

do novo sistema e os animais são substituídos pela força eletromotriz.  

A primeira linha de bondes elétricos é inaugurada entre o Centro e o Largo 

do Machado, em 1892.

A cidade do Rio chega à metade do século XIX sem um sistema de 

esgoto, já que os escravos são os responsáveis por recolher os dejetos em 

barricas para jogá-los em fossos e praias. Os primeiros movimentos de médi-

cos e higienistas reivindicando as necessárias medidas para solucionar esse 

problema, apoiados pela opinião pública, surgem somente depois da primeira 

grande epidemia de febre amarela em 1849-1850.

O Coronel João Frederico Russel, titular da concessão para a implan-

tação do sistema de esgoto no Rio, obtida em 1862, vende tal concessão 

a um grupo de capitalistas ingleses da Rio de Janeiro City Improvements. 

Segundo Benchimol (1992, p. 73), esses serviços são concedidos, sem 

questionamentos, à citada companhia em 1862 e, em 1864, já funcionam 

os primeiros segmentos da rede domiciliar.

Dessa forma, o Rio se torna uma das primeiras cidades do mundo a 

beneficiar-se desses serviços.19  Em finais do século XIX, quase toda a área 

urbana está conectada à rede de esgoto. Entretanto, os serviços prestados não 

são satisfatórios, e são muitas as críticas, especialmente as que se referem ao 

19 Segundo Benchimol (1992,  
p. 73), alguns autores afirmam que 
o Rio foi a terceira cidade, depois 
de Londres e Paris, a implantar os 
serviços de esgoto. Para outros, as 
primeiras cidades, antes do Rio, foram 
Hamburgo e as maiores cidades da 
Inglaterra. Em 1866, três distritos do 
Centro do Rio - Glória, São Bento e 
Gamboa - já estão conectados à rede 
de esgoto. Em 1890, mais de 60% 
das residências possuem esse serviço.
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problema da contaminação do subsolo e ao fato de ser a Baía de Guanabara 

usada como uma grande cloaca. O critério de definição das áreas prioritárias 

contribui para acentuar as diferenças entre os espaços urbanos.

Outros serviços são introduzidos na cidade, equipando-a com novas 

tecnologias surgidas nos últimos tempos. Em 1846, organiza-se o serviço 

postal em bases modernas, com um serviço de entrega em domicílio, que 

começa a funcionar a partir de 1852. O telégrafo chega no mesmo ano, com 

uma linha entre o Paço de São Cristóvão, onde vive o Imperador e sua famí-

lia, e o Quartel Geral, ligando o Rio de Janeiro à Bahia, Pernambuco, Pará, 

e à Europa. Em 1854, são pavimentadas muitas ruas centrais. Os telefones 

começam a funcionar em 1877, nos serviços públicos situados no Centro. Em 

1881, a Companhia Telefônica Brasileira e a Telegráfica Urbana principiam 

a instalação de suas linhas no comércio e nas residências.

São beneficiados outros locais que proporcionam à cidade novos es-

paços agradáveis para o lazer e o descanso. Desde o século XVIII, o Passeio 

Público,20  à beira da Baía de Guanabara, é um dos espaços para passear e 

passar horas de ócio, com sua forma trapezoidal e seu terraço voltado para 

a entrada da baía. Em 1808, por iniciativa do Príncipe Regente D. João VI, 

inaugura-se o Jardim Botânico para o cultivo de espécies de plantas exóticas, 

com uma alameda ladeada de palmeiras, assim descrita por Moustier (1885, 

p. 10), em 1879:

Por fim nos vimos diante da legendária alameda de palmeiras que conduz 

ao Jardim Botânico; é difícil de imaginar uma entrada mais majestosa: as 

árvores erguem-se de cada lado da via, como gigantescas colunas, depois 

desabrocham em leques que se juntam às hastes a 40 pés acima de nossas 

cabeças. Uma simplicidade grandiosa e uma profundidade misteriosa de um 

templo hindu, mas um templo de proporções, e ao mesmo tempo tão vasto 

e tão harmonioso que nenhum arquiteto certamente saberia construir um 

semelhante. O jardim oferece espécies de toda a flora dos países tropicais [...].

O Campo de Santana, ou Praça da Aclamação, um dos espaços públi-

cos mais antigos da cidade, sofre transformações com a implantação de um 

jardim de tipo inglês, com veredas, grutas, pontes e riachos, elaborado por 

Auguste Glaziou e inaugurado em 1880.

Movendo-se pela cidade

Caminhar é o principal e mais comum meio de transporte até finais do 

século XVIII. Os mais abastados possuem escravos que os transportam de um 

lado para outro em cadeirinhas de arruar, palanquins, serpentinas e liteiras. 

20 Inaugurado em 1783, sofre  
modificações em torno de 1862, com 
um projeto feito por Auguste Glaziou, 

paisagista francês, baseado no  
traçado do parque Des Buthes 

Chaumont de Paris.
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Os veículos puxados por animais surgem aos poucos, a partir de finais do 

século XVIII: primeiro a traquitana, com duas rodas, e, logo depois, a sege, 

com quatro rodas. Comenta Gobineau (1936, p. 136), em 1870, “[...] que 

a cidade do Rio é uma cidade única no mundo. Imensa, precisa de mais de 

uma hora para ir de uma ponta à outra com excelentes cavalos [...].” 

O século XIX é marcado por um grande desenvolvimento dos meios 

de transporte. Graças, em grande parte, a eles, a malha urbana expande-

-se, amplia-se, a população desloca-se mais rápido, conhece outros locais 

e pode residir longe de seu trabalho: as áreas nobres servidas pelos bondes  

e os subúrbio, pelos trens.

Os meios de transporte modernos, implantados pela iniciativa do poder 

público, transformam a cena urbana a partir de 1850. No final do Império e 

princípio da República, fala-se da “revolução dos transportes”, pela introdução 

dos primeiros trens e das linhas de bonde, que ampliam e dividem a cidade, 

mudando decisivamente a distribuição da população e determinando áreas 

urbanas socialmente distintas.21

Os transportes marítimos, na Baía de Guanabara, são igualmente 

importantes na nova estruturação da cidade. A partir de 1834, cria-se uma 

empresa para fazer a travessia entre o Rio e Niterói, em barcos a vapor, além 

de outras linhas com destino a diferentes pontos da baía, como Saco do Alfe-

res e Botafogo. A maior expansão desses serviços dá-se na década de 60 do 

século XIX, com a obtenção e a venda de concessões, a fusão de empresas,  

a tendência ao monopólio, e a presença da combinação dos capitais nacional 

e estrangeiro. (SILVA, 1992, p. 55) Muitas empresas obtêm a concessão 

para o serviço, mas a Cia. Cantareira e a Viação Fluminense dominam  

o mercado até meados do século XX, graças à fusão com outras empresas e 

à eliminação da concorrência.

Em 1862, inaugura-se o sistema de barcos a vapor, tipo ferry, como os 

utilizados nos Estados Unidos, cuja concessão pertence a Thomas Ragney e a 

W. F. Jones. São realizadas remodelações nos cais e outras obras necessárias 

para o início da circulação dos novos barcos.

As comunicações marítimas são superadas pelo desenvolvimento dos 

outros meios de transporte. A navegação para Botafogo se encerra, por força 

do progresso das linhas de bonde da Botanical Garden. O restante dos roteiros 

dos barcos, dentro da baía, acabam por desaparecer, com a implantação dos 

trens da Companhia Estrada de Ferro do Norte, da Melhoramentos e, inclusive, 

da Rio d’Ouro. Só se mantêm os serviços para Niterói e para Paquetá, uma 

ilha dentro da baía.

 21 Os automóveis só fazem parte da 
paisagem carioca depois de 1904, 
quando 12 carros começam a circular 
por suas ruas.
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Em 1868, começam a funcionar as primeiras linhas de bondes puxa-

dos por burros, da companhia norte-americana Botanical Garden Railroad 

Company, que cobrem os bairros das chamadas Zona Norte e Zona Sul.22  

Animadas pelo sucesso dessa companhia, outras obtêm a concessão para 

prover, com esse serviço, outros pontos da cidade. É um meio de transporte 

que facilita o deslocamento, promove a ocupação dos bairros mais afastados 

e passa a ser considerado responsável pela renovação dos costumes. Muitas 

residências de fim de semana tornam-se as moradias principais de uma parte 

da população, que deixa de residir no Centro.

A acumulação de capital nacional e estrangeiro condiciona as decisões 

referentes ao caminho por onde devem passar os trilhos. O capital nacional, 

em grande parte oriundo do lucro da aristocracia do café, de comerciantes e 

de financistas, é investido, cada vez mais, em propriedades localizadas em 

áreas servidas pelos bondes. O capital estrangeiro multiplica-se, ao controlar as 

decisões sobre as áreas que devem ser contempladas com os serviços de bonde 

e de infraestrutura urbana em geral. Os dois, muitas vezes, vão juntos, valori-

zando áreas e criando novos bairros. Moustier (1885, p. 9) descreve em 1879:

Mas é necessário sair da cidade para apreciar este país privilegiado, e nada 

é mais fácil, pois os arredores do Rio, assim como a cidade, ela mesma, são 

sulcados por bondes, descobertos a maior parte, e parecidos com os carros 

com bancos. Nada mais belo do que a rota que se dirige para o Jardim Botâ-

nico: é a rota da Corniche ou a de Castellamare, elevada à enésima potência. 

Nós vemos desfilar sob nossos olhos uma série de vivendas afogadas dentro 

da mata e das flores [...].

Como exemplos da criação de bairros em função da implantação dos 

trilhos do bonde, temos Copacabana na Zona Sul e Vila Isabel na Zona Norte. 

Em meados do século XIX, Copacabana é somente um balneário afastado, 

com poucas construções de boa qualidade e alguns casebres. Com a aber-

tura do Túnel Velho, em 1892, faz-se a conexão entre Copacabana e a área 

urbana já consolidada. Com o propósito de “preparar” a área, implanta-se a 

infraestrutura urbana, para, posteriormente, venderem-se os terrenos, o que 

se revela uma ação de sucesso.

O caso de Vila Isabel não é muito diferente do de Copacabana. Quando, 

em 1872, foi concedida a permissão para implantar-se uma linha em direção 

a essa área, antiga parte de uma fazenda imperial, uma companhia do mesmo 

proprietário da concessão da linha prepara o terreno, com a divisão da área em 

lotes e ruas amplas, dentre as quais se destaca a Vinte e Oito de Setembro, 

um boulevard, que segue o exemplo das cidades europeias.

 22 Assim chamadas porque se 
localizam ao norte e ao sul do maciço 

costeiro, respectivamente, sendo a 
última mais valorizada, por estar 

perto das praias, e considerada mais 
salubre, pelos ares do mar.
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Diferentemente dos bondes, que seguem em direção às áreas onde já se 

processa a urbanização, as linhas de trem orientam-se para zonas ainda rurais, 

convertendo-se em responsáveis pela sua rápida transformação. O primeiro 

trecho da Estrada de Ferro Dom Pedro II é inaugurado em 1858 e, em 1861, 

já existem sete estações ao longo desse trecho. Em 1883, inaugura-se outra 

linha de trem, a Estrada de Ferro Rio d’Ouro, com a finalidade de transportar 

material para as obras da nova rede de abastecimento de água da cidade. 

Em 1884, constrói-se a Estrada de Ferro Corcovado e, em 1886, a Estrada 

do Norte, hoje chamada Leopoldina.

O trem contribui para o desenvolvimento dos núcleos rurais por onde 

passa e transforma-os em pequenos povoados. Alguns são pontos isolados de 

população rural, e outros, como Cascadura e Engenho Novo, são áreas que 

mantêm relações constantes com o Centro. A distância entre as estações e o 

Centro, não em extensão, mas em tempo de percurso, muda, inaugurando a 

relação entre o núcleo central e os subúrbios, o que aumenta o movimento 

de pessoas, incrementando a demanda e, consequentemente, o número de 

trens destinado a esses lugares.

Em 1870, por sua vez, a linha de Cascadura passou a ser servida por mais 

dois trens diários, inaugurando-se de fato o sistema suburbano de transporte, 

já que os horários dos trens passaram então a ser mais adequados às horas 

de entrada e saída dos locais de emprego do centro da cidade. (ABREU, 

1988, p. 50)

Como complemento às áreas servidas pelos trens, aparecem as indústrias, 

que atraem uma grande quantidade de operários e uma população de baixa renda.

A segunda metade do século XIX assiste à introdução dos novos serviços 

públicos e das novas tecnologias. A infraestrutura instala-se no espaço urbano, 

de acordo com o poder de influência da população. Até meados do século 

XIX, a infraestrutura existente está concentrada no centro da cidade, já que a 

periferia ainda é uma área rural. No último terço do século XIX, a infraestrutura 

expande-se e sai do núcleo central. Essa expansão não decorre da aplicação 

de critérios como quantidade de habitantes ou área ocupada, porém vincula-se 

a outras prioridades, como a especulação imobiliária, e a outros interesses 

dos governantes, ou das empresas responsáveis por sua implantação. Esses 

grupos privilegiam as áreas nobres da cidade com a implantação dos bondes, 

da iluminação, da rede de esgoto e do abastecimento de água, criando novos 

espaços mais valorizados. (SOLIS; RIBEIRO, 1985, p. 48-50)23 

 23 Os autores denominam de 
acumulação urbana a forma de 
acumulação que utiliza a cidade 
como matéria-prima de valorização do 
capital. Como  exemplo, citam a forma 
como os capitalistas de serviços de  
infraestrutura organizam e distribuem 
seus serviços na cidade, valorizando 
ou desvalorizando determinadas 
áreas. Os trilhos dos bondes chegam 
a Ipanema em 1901 (já havia ali 
rede de esgoto, iluminação elétrica 
etc.), quando a área ainda está quase 
desabitada, enquanto o subúrbio de 
Inhaúma, com 3,5% da população, 
em 1890, não dispõe dos mesmos 
serviços.
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Alguns projetos para a cidade

Medicando a cidade

Apesar dos serviços de abastecimento de água e da rede de esgotos, 

introduzidos na área urbana, a cidade mantém-se insalubre e suja. É foco 

de epidemias como o cólera, a malária, a febre amarela e a varíola.24  O lixo 

é jogado nas ruas, e as praias são imundas. Em 1847, o serviço de limpeza 

urbana está a cargo da empresa do Sr. Júlio Gary, cujas funções são o reco-

lhimento do lixo doméstico, mediante o pagamento de uma taxa, e a limpeza 

dos espaços públicos da cidade. Mas o serviço é realizado de maneira irregular 

e imperfeita.

O problema das epidemias preocupa aos governantes desde o tempo da 

colônia. Em função de uma forte epidemia de febre amarela nos anos de 1849 

e 1850 e da morte de centenas de pessoas, a Assembleia Geral reconhece a 

necessidade de intervir no estado de salubridade da capital do Império.

Dessa forma, uma Comissão de Engenheiros assume a missão de 

realizar as melhorias urbanas indispensáveis ao saneamento da cidade,  

e uma Junta de Higiene Pública responsabiliza-se por propor e executar as 

medidas necessárias à preservação da saúde pública na Corte. Em 1886, 

a Junta divide-se em Inspeção Geral de Higiene e Inspeção Geral de Saúde 

dos Portos. Introduz-se um novo tipo de medicina, a Medicina Social, que 

observa, inventaria e analisa o espaço, numa busca preventiva, para localizar 

o perigo e preservar a saúde dos habitantes da cidade.

Ao responsabilizar a desordem urbana pela degeneração da saúde não só 

física como ‘moral’ da população, a medicina social diagnosticava causas 

naturais, relacionadas às peculiaridades geográficas do Rio de Janeiro, e, 

sobretudo, causas sociais, tanto no nível do funcionamento geral da cidade 

como de suas instituições. (BENCHIMOL, 1992, p. 116)

A Medicina Social afirma que a geografia da cidade se constitui num 

dos fatores determinantes para a insalubridade urbana, pois considera que a 

localização numa planície baixa e pantanosa, quente e úmida, rodeada pelo 

mar e por montanhas, favorece o surgimento de enfermidades. Os pântanos 

são focos de exalação de miasmas, e os morros impedem a circulação de 

ventos purificadores. Por isso, os médicos defendem o aterro dos pântanos 

e o desmonte dos morros.

Causas sociais também são apontadas pela Medicina Social para a 

insalubridade urbana. Nesse âmbito, dirige suas críticas para as habitações, 

mais especificamente as coletivas, onde se amontoa a população pobre na área 

 24 A primeira grande epidemia de febre 
amarela acontece entre 1849 e 1850. 

As outras sucedem-se, com anos de 
maior intensidade e outros de menor. 

Os anos epidêmicos são: 1891, 1892, 
1894 e 1896 (febre amarela) e 1887, 

1891, 1904 e 1908 (varíola). Mas 
é a tuberculose a principal causa de 

mortalidade no Rio entre 1860-1909. 
(BODSTEIN, 1986, p. 37)
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central da cidade. Os proprietários não respeitam as normas de construção 

relativas à higiene, especulando com a vida humana, ao alugar habitações 

sem condições de salubridade, pequenas, úmidas, sem ar e sem luz.

Esses argumentos fundamentam a tese da necessidade de remodelação 

da cidade, o que constitui também interesse de especuladores, mais interessa-

dos em seus lucros do que na saúde pública. O urbano precisa, pois, de uma 

intervenção cirúrgica, para a implantação de um plano geral de funcionamento 

e desenvolvimento. Nesse sentido, são formuladas as seguintes propostas: 

expansão urbana para bairros mais salubres, com o intuito de descongestio-

nar o Centro; imposição de normas para a construção de casas higiênicas; 

alargamento e abertura de ruas e praças; arborização; instalação de rede de 

esgoto e água; manutenção do asseio nos mercados e matadouros; criação 

de locais próprios para a deposição dos dejetos, entre outras.

[...] [o discurso] infiltrou-se no senso comum das camadas dominantes e 

das camadas médias, culturalmente subalternas, que nos anos setenta já 

constituíam uma influente ‘opinião pública’, favorável a todo tipo de melho-

ramento que transformasse a capital do Império numa metrópole salubre e 

moderna. (BENCHIMOL, 1992, p. 118)

Esse discurso fundamenta as argumentações de engenheiros, políticos, 

governantes, jornalistas e capitalistas até o início do século XX.

Projetando uma nova cidade

Herdeiro de um espaço urbano confuso, o Rio é o reflexo de como os 

portugueses colonizaram o Novo Mundo. No início da colonização, predomina 

o interesse de exploração comercial, de tirar proveito da colônia, considerada 

apenas um local de passagem. Mesmo tendo um primeiro núcleo planejado, 

algumas das primeiras vilas e cidades brasileiras crescem de forma desor-

denada e sem planejamento. Isso pode ser percebido na desordem das ruas 

e das casas e nos elementos urbanos dispostos ao acaso. Nesses casos, os 

portugueses guiam-se mais pela rotina do que pela razão, estabelecendo 

planos sem nenhuma coordenação, sem seguir nenhum projeto predetermi-

nado e são expressas pelas palavras de Holanda (1995, p. 110), nos anos 

30 do século XX.

A cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, 

não chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta se enlaça na 

linha da paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma previdência, 

sempre esse significativo abandono que exprime a palavra ‘desleixo’ [...]. 
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Com essa urbanística “desleixada”,25 a cidade adquire um aspecto de su-

jeira e de desordem labiríntica. Na primeira metade do século XIX, os projetos 

destinam-se a solucionar problemas de salubridade, decorrentes, em primeiro 

lugar, da geografia da área e, depois, da situação do espaço construído. São 

projetos pontuais, que nem sempre se executam, geralmente realizados para 

controlar a natureza, como o aterro dos pântanos e das lagoas, as drenagens, 

os desmontes dos morros e o nivelamento do solo para melhor escoamento da 

água da chuva. A técnica serve para dominar a natureza, já que se acredita 

que os problemas de insalubridade se originam dos miasmas emanados do 

solo, principalmente dos terrenos alagados e encharcados.

As reflexões sobre o espaço construído e as intervenções do Estado, em 

âmbito urbano, durante esse período, guiam-se por dois eixos antagônicos, 

mas com pontos em comum. Um propõe tratar o espaço urbano como um 

monumento, através da sua “imutabilidade”. O outro propõe sua transformação 

através do dinamismo, da noção de progresso e de circulação.26  Sem dúvida, 

os dois contêm uma crítica aos valores da sociedade colonial e um novo 

projeto social e urbano. A procura de uma “identidade nacional” condena a 

cidade herdada a buscar um modelo distinto do modelo colonial, um modelo 

próprio, embora baseado nos valores da sociedade europeia.

Exemplos de intervenção no espaço construído, em princípios do século 

XIX, são os projetos apresentados pelo francês Grandjean de Montigny,27  entre 

os anos 1825 e 1827, para o Largo do Paço e o Campo de Sant’Ana. Ele 

utiliza a noção de conjunto, propõe a abertura de ruas e preocupa-se com 

a salubridade e a circulação dentro da Cidade Velha, com uma proposta de 

articulação entre o núcleo central e as novas áreas de expansão, embora seu 

plano seja basicamente de reforma do Centro.

No Largo do Paço, o projeto, provavelmente de 1825, consiste na cons-

trução de um Palácio Imperial, que se abre para uma grande praça e para o 

mar, e na abertura de uma nova avenida, até uma interseção em semicírculo, 

que se conecta com as ruas dos quarteirões centrais e prolonga-se até a Praça 

do Rossio, no coração da cidade.

Em outro projeto, apresentado em 1827, Grandjean propõe a redução 

das dimensões do Campo de Sant’Ana, nessa época chamado de Praça da 

Aclamação, projetando uma nova praça inscrita na antiga, com uma rua 

entre elas “[...] com quatro entradas principais para a praça e, limitada no 

perímetro interno, por um correr de edifícios, de 15 braças de profundidade, 

circundados, do lado da praça, por pórticos, destinados a passeio do povo e 

ao comércio.” (SANTOS, 1981, p. 49)

 25 Alguns autores, atualmente, 
discutem a questão do planejamento 
prévio de algumas cidades coloniais  

brasileiras e refutam a tese de  
Sérgio Buarque de Holanda

26 Esses conceitos baseiam-se  
nas teorias do urbanismo  

culturalista e progressista.  
(CHOAY, 1979, p.1-56)

27 Arquiteto, prêmio de Roma, que 
vem para o Brasil junto com a Missão 

Francesa, em 1816. Suas principais 
obras, no Rio de Janeiro, são a 

Academia Imperial de Belas Artes,  
o Mercado da Candelária, a Praça do 
Comércio, a adaptação do Seminário 
São Joaquim, para servir de sede ao 
Colégio Pedro II, o chafariz do Largo 

de Benfica e o da Praça do Mercado, 
além de várias casas residenciais, 
entre elas o palacete do Barão do 

Passeio e sua própria residência na 
Gávea.
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O projeto é, evidentemente, baseado na Rue de Rivoli em Paris, e tem 

a intenção de criar um centro novo, a partir do qual se faça a reestruturação 

da área urbana em moldes modernos.

O Engenheiro Militar Major Henrique de Beaurepaire Rohan,28 diretor 

de Obras Públicas em 1843, apresenta um relatório geral sobre a cidade, 

junto com a proposta de um projeto de intervenção urbana.

Aliás, seu Relatório permite uma leitura do Rio de Janeiro na metade do 

século, assim como as noções que guiam a ação e os discursos dos poderes 

constituídos da cidade. Através das mudanças e das permanências, ele 

nos apresenta uma atitude radicalmente nova, que proclama a condenação 

definitiva das cidades herdadas. (PEREIRA, 1988, p. 213)

Seu informe divide-se em duas partes: a primeira faz referência à salu-

bridade pública, e a segunda ao embelezamento da cidade e à comodidade de 

seus habitantes. As sugestões da primeira parte referem-se à rede de esgoto 

– incluindo a de águas pluviais –, à zona pantanosa do Mangue, ao Morro do 

Castelo, ao matadouro, aos cemitérios, à arborização e aos dejetos urbanos.

Para resolver os problemas das águas pluviais, o projeto sugere elevar 

a caixa das ruas acima do nível do mar e construir sarjetas junto às calçadas. 

Para a área do Mangue, projeta um canal navegável, a partir de um braço de 

mar. Sobre o desmonte do Morro do Castelo, o autor argumenta que, desde o 

século XVIII, esse e outros morros são considerados fatores de insalubridade 

e barreiras para a expansão da cidade.

O autor prossegue com o problema do matadouro, que deve sair da 

praia de Santa Luzia, e o dos cemiterios, cuja localização propõe que seja 

fora dos limites da cidade. A arborização das ruas e das praças justifica-se 

como medida de saneamento, como um meio de purificação do ar e de em-

belezamento. Ao final da primeira parte do Relatório, propõe a criação de um 

serviço que se encarregue do recolhimento dos dejetos urbanos.

A segunda parte analisa as vias de comunicação, as praças, a pavi-

mentação, as pontes, os cais marítimos, os mercados fechados e os cortiços.  

O autor propõe um plano radical de transformação do tecido urbano existente, 

justificando com a análise dos pontos anteriormente citados. É um plano 

de reforma que se destina a uma parte da cidade velha, onde se localizam 

5.657 imóveis, aproximadamente um terço da cidade construída. “Eu não 

conto certamente com reconstruir toda a cidade, mas somente a parte que 

existe da Praça da Aclamação para baixo, aquela que é mais problemática.” 

(ROHAN, 1943 apud PEREIRA, 1988, p. 221)

 28 Sobre esse projeto, ver Pereira 
(1988).
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O engenheiro sugere nivelar a cidade a partir da Praça da Aclamação até 

a praia, na direção leste, com novos quarteirões quadrados de 65 metros de 

lado e com ângulos chanfrados, as ruas com um mínimo de 17m de largura e 

os lotes com 12m de frente, pelo menos. Por trás de cada quarteirão, haveria 

uma rua de serviço, destinada à circulação dos veículos, dos escravos, dos 

vendedores ambulantes etc. As casas possuiriam água corrente, e uma parte 

do lote deveria ser destinado a um jardim.

As praças, cuja localização e dimensões não são definidas, destinam-se 

a distintos usos, umas públicas, outras para mercados e uma outra reservada 

para as edificações da administração pública.

Sob a influência da Beaux-Arts, o autor defende a construção de uma 

nova cidade sobre a velha, condenada por suas práticas, para reabilitá-la ma-

terial, moral e economicamente. O argumento é o de recuperar a imagem do 

Rio de Janeiro, porque, desse modo, “[...] os milhares de artistas estrangeiros 

vão nos trazer suas manufaturas, seus atelieres, seus conhecimentos [...] 

que contribuirão enormemente a um desenvolvimento formidável de nossa 

população, a uma revolução de nossas indústrias [...].” (ROHAN, 1943 apud 

PEREIRA, 1988, p. 224)

Uma vez conhecidas as dificuldades para a implantação de seu projeto, 

o engenheiro relaciona as medidas que podem ser executadas num prazo 

mais curto, nem por isso menos contundentes: o prolongamento de 26 ruas, 

a abertura de outras 18 e a criação de 8 praças públicas somente na área 

urbana, além da abertura de outras ruas, em áreas semiurbanas e rurais.

O relatório contém também informações sobre a pavimentação, uma 

análise do estado de conservação das pontes e um relato sobre a necessidade 

de construção de novos cais, ao longo das margens da baía, e de mercados 

fechados.

Por fim, Beaurepaire Rohan oferece, pela primeira vez, uma proposta 

para as residências da população de baixa renda. Sugere a construção de 

uma edificação com comércio, serviços e em torno de 160 apartamentos, 

para alugar a preços baixos, promovida pelo Estado ou pela iniciativa privada.

Margareth Pereira (1988, p. 226-227) afirma que o relatório do Major 

Beaurepaire Rohan revela as contradições do funcionamento da cidade colo-

nial e sugere meios de transformá-la, seja através de demolições em massa 

e da implantação de um novo modelo espacial sobre o vazio, seja pelas 

transformações progressivas na morfologia urbana, através de um plano de 

reformas. A autora acrescenta que as sugestões respondem às novas lógicas 

de organização, de regulamentação e de controle do espaço urbano pela 

administração pública.

Europa França e Bahia_2ed.indd   115 3/10/2011   19:15:03



116     |     Europa, França e Bahia

As propostas feitas pelo Engenheiro Henrique de Beaurepaire Rohan 

não se baseiam em nenhum exemplo preciso, pois pretendem dotar a cidade 

do Rio de um modelo espacial totalmente novo.29  Ainda que esse modelo 

não chegue a ser implantado, alguns pontos da proposta transformam-se em 

alvo de discussões.

Até o ano de 1870, quando o espaço urbano construído é mais uma 

vez o centro das preocupações, propõe-se muito, mas pouco se faz. Entre 

1870 e 1875, os projetos apresentados propõem uma mudança na organiza-

ção urbana através da abertura de novas ruas (Fig. 5), do alargamento e da 

retificação das já existentes, com o objetivo de facilitar a circulação de ar e 

a dissipação dos miasmas. São propostas influenciadas pelo impacto que as 

obras realizadas por Haussmann, em Paris, provocam em muitos profissionais 

brasileiros. Mas Margareth Pereira (1988, p. 414) também considera que

[...] as experiências de organização urbana desenvolvidas nos Estados Uni-

dos, sobretudo em Chicago e Nova York, são seguidas com interesse pelos 

especialistas cariocas e contribuem, elas também, com esta vontade de trazer 

as soluções à série de problemas colocados pela expansão urbana do Rio.

A autora continua sua argumentação sobre a influência que têm os Es-

tados Unidos sobre o Brasil, ao considerar a existência de um jogo de olhares 

triangular entre Brasil, Europa – principalmente a França – e Estados Unidos. 

As informações sobre os trabalhos realizados nos Estados Unidos chegam à 

França, através das publicações francesas que não tardam a chegar ao Brasil.

[...] pouco depois da primeira metade do século XIX, podemos constatar, 

a propósito das discussões sobre a cidade, um interesse de engenheiros 

brasileiros pelos Estados Unidos. Este interesse se revela geralmente através 

do novo jogo de espelhos triangular: o Brasil olha a França, que se vira para 

a América do Norte. (PEREIRA, 1988, p. 450, nota 4)

Em 1874, o Imperador D. Pedro II designa uma comissão para ela-

borar um plano urbanístico para a capital do Império. É seu primeiro plano, 

que coincide com os anos prósperos, quando o cultivo do café chega ao seu 

apogeu, e o Rio impõe-se como o grande centro comercial do País, apesar 

de ser também um dos mais insalubres e epidêmicos.

A comissão, composta por três engenheiros – Jerônimo Moraes Jardim, 

Marcelino Ramos da Silva e Francisco Pereira Passos – propõe um plano de 

reformas, cujos pontos principais são a abertura de ruas e avenidas com até 

40m de largura e novas praças.

 29 Seu projeto, de 1843, é anterior às 
principais intervenções em cidades 
europeias como Paris, Barcelona ou 
Viena.
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[...] um plano geral para o alargamento e rectificação de várias ruas desta 

capital e para a abertura de novas praças e ruas, com o fim de melhorar 

suas condições hygiênicas e facilitar a circulação entre seus diversos pontos, 

dando ao mesmo tempo mais beleza e harmonia às suas construcções. 

(PASSOS, 1875, p. 1)

Nessa proposta, dá-se uma especial atenção à ventilação das casas, para 

melhorá-las, e ao deságue das águas pluviais. Os novos alinhamentos evitam 

a demolição de importantes edifícios públicos e privados. São regulamentadas 

a largura das calçadas e dos passeios laterais e a altura das arcadas e dos 

pórticos, sempre que for necessário cobri-las. Também são indicadas ruas e 

praças que necessitam alargamento ou retificação, e é projetada a implantação 

das melhorias necessárias à salubridade pública.

Trata-se, também, de um plano de expansão, por incluir os bairros mais 

próximos. No primeiro relatório, são apresentados os projetos referentes aos 

bairros existentes no vetor de expansão norte da cidade, da Praça da Acla-

mação até a raiz da Serra do Andaraí.

Os principais itens da proposta são a construção de uma avenida, que 

parte da Praça da Aclamação e vai em direção ao Andaraí e ao Engenho Velho, 

com 40m de largura (18 de rua e 11 de calçada de cada lado) e 4.870m de 

 5. Projeto de uma grande avenida, em 1875
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comprimento, e a execução de um tratamento higiênico – limpeza e prolon-

gamento – do Canal do Mangue.

Segundo Benchimol (1992, p. 142), as avenidas propostas pelos 

membros da comissão alinham-se com as novas concepções urbanísticas em 

prática nas cidades europeias, adotando o modelo de Haussmann para Paris.  

A diferença é que, em vez de destruir o Centro, derrubando quarteirões operários, 

essas avenidas são projetadas para a periferia, áreas ainda pouco urbanizadas, 

orientando e criando condições para a expansão da malha urbana.

Nessa época, uma intervenção no Centro implicaria alto custo e alto 

preço político. Dessa forma, a Comissão deixa de especificar os trabalhos 

necessários nessa área, foco dos problemas mais graves, frente à impossi-

bilidade de um orçamento preciso para as intervenções e desapropriações 

indispensáveis.

No traçado das novas ruas e avenidas a Commissão procurou conservar as 

direcções rectilineas tanto quanto o permitiam os accidentes do terreno e 

as construcções existentes, sem perder de vista as condições de belleza e 

as conveniencias da circulação. Extensas ruas em linha recta nem sempre 

produzem bom effeito, porque a uniformidade dá-lhes geralmente, um as-

pecto monotono e triste, ou pelo menos fatiga a vista de quem as percorre. 

Algumas inflexões de alinhamento são necessarias para produzir variedade 

e mostrar os edificios sob angulos diversos; e determinam igualmente efeitos 

de sombra e de luz, que contribuem para realçar a belleza do panorama, 

oferecendo novos pontos de vista. (PASSOS, 1875, p. 7)

A Comissão preocupa-se com a estética das novas ruas e com a cons-

trução de edifícios particulares, mas é contrária a um tipo predeterminado de 

fachada, já que cada uma deve refletir sua função ou seu nível social, o que 

deixa abertura para uma ocupação diferenciada. Os engenheiros condenam 

os construtores sem formação profissional e aconselham a nomeação de 

um arquiteto ou engenheiro por distrito, para que examinem os projetos de 

construção e realizem a fiscalização das obras, assegurando o cumprimento 

das normas de construção.30 

Na proposta para a execução dos projetos, sugere-se que o Estado não 

custeie as intervenções, já que se prevê uma forte oposição a custos consi-

derados altos. A proposta é que seja confiada a execução do projeto a uma 

empresa capaz de torná-lo realidade.

O fato de o projeto da “Comissão de Melhoramentos” não ter sido 

executado estimula a apresentação de muitos outros, menos ambiciosos e 

mais pontuais, como o de Antônio Rebouças, que propõe uma avenida às 

margens da Baía de Guanabara. Em todos eles, podemos perceber tendências 

 30 Os principais pontos das normas 
de construção são relativos à higiene, 
tais como:  a altura das fachadas 
vinculada à largura da rua; pé direito; 
aberturas para áreas livres; instalações  
sanitárias e depósitos de água. 
(PASSOS, 1875, p. 15)
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comuns, como a de voltarem-se, principalmente, para a parte antiga da cidade, 

situada dentro do quadrilátero formado pelos quatro morros – do Castelo, de 

São Bento, da Conceição e de Santo Antônio e a de promover a abertura de 

grandes avenidas em sentido norte-sul ou leste-oeste.

Uma das propostas apresentadas é um pedido de concessão ao corpo 

legislativo, feito por Giuseppe Fogliani e José Ferreira de Souza Araújo, em 1883, 

para a abertura de uma nova rua31  no centro da cidade, em sentido leste-oeste, 

argumentando a necessidade de uma melhoria no saneamento, para mudar

[...] a impressão desagradável que causa ao estrangeiro, que chega a esta 

Corte, o estado de desmazelo do serviço municipal e a incúria da adminis-

tração que esta cidade denuncia. (FOGLIANI, 1903, p. 9)

Esse projeto pode ser comparado ao de Percier e Fontaine para a Rue 

de Rivoli em Paris, com arcadas somente num dos lados, e a Via Roma de 

Turim. Seus autores afirmam que a beleza e as perspectivas que a rua aporta 

são uma primeira etapa para que muitos outros pontos da cidade sigam o 

exemplo, transformando o aspecto e as condições gerais de higiene da área 

urbana. Apontam duas formas para a realização das reformas necessárias à 

cidade: a assunção pela municipalidade ou a delegação a empresas privadas, 

em troca de concessões.

Os autores pedem ainda a renovação da concessão em 1901, cha-

mando essa nova rua de Grande Avenida (Fig. 6) e incluindo um projeto 

de alargamento de outras. Argumentam que São Paulo realiza obras e não 

projetos, e que Buenos Aires tem um novo aspecto depois das reformas de 

finais do século XIX.

Durante todo o século XIX, as propostas de intervenção na cidade partem 

de um arquiteto como Montigny, de um engenheiro militar como Beaurepaire 

Rohan, de um engenheiro civil como Pereira Passos e até de um empresário 

como Giuseppe Fogliani. Nesse contexto, os médicos sanitaristas têm um peso 

importante nas críticas sobre a cidade suja e com traçado confuso. Na segunda 

metade, são instituições intelectuais que contribuem com discussões, ideias 

e propostas para a reforma do espaço urbano do Rio, principalmente na que 

se produz em princípios do século XX. A Escola Politécnica, que se dedica à 

Engenharia Civil, é inaugurada em 1874 – após a transformação da Escola 

Central, que se voltava para a Engenharia Militar –, para suprir a necessidade 

de mão-de-obra especializada para as obras que se realizam no País.

Da Escola Politécnica, surge, em 1880, o Clube de Engenharia, onde 

alunos recém-saídos da escola, alguns industriais e comerciantes debatem 

assuntos os mais diversos, dentre os quais as reformas urbanas e as obras 

31 O projeto é de uma rua com 
1.130m de comprimento por 25m 

de largura, dos quais 15m são 
descobertos e 5m, de cada lado, 
cobertos por arcadas com altura  

de 8,50m. As edificações são  
compostas por um térreo com  

4,50m de altura para abrigar lojas de 
luxo, restaurantes, cafés, casas  

de leitura, exposições etc. A sobreloja, 
com uma altura de 4m, pode ser 

usada como depósito para as lojas 
ou como escritórios para advogados, 
médicos, companhias etc. Por cima 

das arcadas, três andares mais,  
chegando até o alinhamento da rua. 

(FOGLIANI, 1903, p. 90)
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públicas do Rio de Janeiro, integrando-se ao debate sobre o saneamento da 

cidade. (ROCHA, 1995, p. 42-43)

O Congresso de Engenharia e Indústria (1901) realiza-se nesse Clube 

e tem como tema principal o embelezamento e o saneamento da Capital 

Federal. São propostas a abertura de ruas orientadas em função dos ventos 

dominantes, a definição da altura dos edifícios proporcional à largura da rua, 

a pavimentação com materiais de comprovada eficiência, a limpeza da cidade 

com lavagem das ruas, a retirada e incineração do lixo, a construção de uma 

avenida no litoral e novas avenidas com uma largura mínima de 17m, além 

de um novo alinhamento das edificações. 

Depois de alguns projetos elaborados e não executados, de algumas 

pequenas intervenções para a melhoria da salubridade, da introdução dos 

novos serviços urbanos – iluminação a gás e elétrica, rede de esgoto e de 

abastecimento de água, bondes e trens –, assim como de novas tecnologias 

– o telégrafo e o telefone –, o Rio entra no século XX com muitos problemas 

ainda a resolver.

Seu aspecto não coincide com o status de capital do País. As compara-

ções com as outras capitais, como Buenos Aires e Montevidéu, são constantes. 

 6. Projeto apresentado por Fogliani, em 1901
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Há uma necessidade de adequar a forma urbana às novas funções da cidade 

na República, com a integração do País no contexto capitalista internacio-

nal, o que exige uma nova organização de seu espaço. Mas a concretização 

dessas ideias só se tornaria possível quando à disponibilidade financeira se 

somasse a decisão política. Seria necessária a liderança de um administrador 

capaz de enfrentar as dificuldades e os problemas que um projeto desse porte 

acarretaria à vida da cidade e de seus habitantes. Pereira Passos, com sua 

forma ditatorial de administrar a cidade, iria consegui-lo.

A reforma urbana de  
Pereira Passos

Na segunda metade do século XIX, a Segunda Revolução Industrial na 

Inglaterra e nos outros países capitalistas tem como consequência o aumento 

da produção e do comércio internacional, além da exportação de capitais 

e inversões diretas que se refletem no setor de serviços e na infraestrutura 

urbana das sociedades periféricas. Por essa época, o Rio de Janeiro começa 

a ter um papel fundamental na inserção do Brasil no capitalismo internacio-

nal, ao transformar-se de porto exportador de café para centro distribuidor 

de produtos importados, tornando-se também um mercado consumidor.  

O Rio assume sua condição de centro cosmopolita e passa a receber inversões 

de capital estrangeiro, principalmente na implantação de sua infraestrutura.

Com a Proclamação da República em 1889, a cidade passa a ser o 

Distrito Federal, sede do Governo do Brasil. Sua administração faz-se primeiro 

através de um Conselho de Intendência Municipal, cujo presidente tem a 

função de administrar a cidade, e, depois, a partir de 1892, pelo prefeito, 

escolhido pelo Presidente da República.

Na primeira década da República, são produzidas grandes transforma-

ções na cidade, no âmbito socioeconômico, político e cultural.32  As trans-

formações socioeconômicas associam-se à transição das relações sociais do 

tipo senhor/escravo para as do tipo burguês/capitalista. O regime republicano, 

baseado na ideologia do positivismo, tem o projeto de transformar o homem 

livre, imigrante ou ex-escravo, em trabalhador assalariado. O conteúdo ne-

gativo que tem o trabalho, porque se associa à escravidão, deve mudar e ter 

um valor positivo, propulsor da ordem e do progresso, e impulsionar o país 

para o novo e o civilizado, criando-se uma nova ordem burguesa. As portas 

abrem-se ao capital e à sociedade civilizada, com “[...] o projeto dos donos 

32 Alguns exemplos: a instauração  
de  relações capitalistas, com a 

substituição da mão-de-obra escrava 
pela assalariada; a mudança da 

economia mercantil-exportadora pela 
capitalista-industrial; a decadência 

da cultura do café, baseada na 
escravidão; o desenvolvimento 
do setor secundário e terciário 
da economia urbana; o rápido 

crescimento da população urbana e a 
definição de novas categorias sociais;  

a transformação na organização 
política do Estado Brasileiro;  

a difusão dos valores burgueses.  
(Cf. VAZ, 1994, p. 50)
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do poder e do capital de fazer da jovem República um prolongamento tropical 

da civilização e da economia européia.” (CHALHOUB, 1986, p. 29)

A burguesia e os médicos higienistas buscam mudanças para a cidade, 

que foi construída sem método, onde os pobres amontoam-se promiscuamente, 

a natureza dos morros impede a boa circulação de ar e o traçado das ruas 

prejudica a circulação de homens e mercadorias. Segundo Giovanna Del 

Brenna (1985c, p. 247), esse é um ambiente perfeito para a implantação 

de um projeto baseado no modelo adotado por Haussmann para Paris, em 

meados do século XIX, e que tem como objetivos principais o saneamento,  

o embelezamento e a circulação.

Em 1902, Rodrigues Alves assume a Presidência da República (1902-

1906), com o projeto de modernizar o Brasil e sua capital, transformando 

seu aspecto colonial. Suas prioridades são o saneamento da cidade e a 

modernização do porto, o que facilita o comércio do café e a imigração da 

mão-de-obra necessária ao desenvolvimento econômico. O Presidente traz 

de São Paulo ideias novas para a urgente modernização da cidade e designa 

o Engenheiro Francisco Pereira Passos para a Prefeitura da capital entre os 

anos 1902 e 1906.

Pereira Passos, formado em Ciências Físicas e Naturais e depois em 

Engenharia Civil, frequentara a École des Ponts et Chausées de Paris, entre 

1857 e 1860, onde assistiu a aulas de Arquitetura, Hidráulica, Construção de 

estradas de ferro, portos e canais, Direito Administrativo e Economia Política. 

Assistiu, ainda, às transformações de Paris implementadas por Haussmann e 

conheceu as intervenções em outras cidades. Tendo participado da elaboração 

do Plano de Melhoramentos da Cidade de 1875, conhece bem os problemas 

da cidade do Rio de Janeiro. 

A viabilidade da reforma urbana

Por que se faz a reforma

Tudo começa quando o Rio de Janeiro se identifica como uma cidade 

feia, insalubre e sem dignidade, uma cidade que não está à altura de ser 

uma capital. (Fig. 7) Por não ter um porte que a distinga das demais cidades, 

surge a necessidade de mudar sua imagem para a de uma cidade capital que 

represente o novo País, a ponto de inseri-lo no capitalismo internacional e 

promover seu reconhecimento no exterior. Buenos Aires e Montevidéu já são 

cidades modernas, e é necessário igualar-se a elas, ou mesmo superá-las.
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Outro ponto a ser destacado e que move a necessidade dessa transfor-

mação é a Constituição de 1891, que prevê a transferência da capital para 

uma nova cidade, a ser construída no interior do País. Após a Proclamação 

da República, o Rio de Janeiro perde a hegemonia33  e reduz suas funções 

tradicionais como cidade-porto, cidade capital, centro cultural, econômico e 

financeiro. Com as reformas ocorridas entre 1902 e 1906, a centralidade 

governamental e a centralidade territorial voltam ao Rio.

Para a nova classe dominante que chegava ao poder [...] de extração nitida-

mente urbana, a cidade que herdara, além de não espelhar a sua imagem, 

representava ainda um sério empecilho para os seus negócios, tanto pela 

ameaça representada pelas epidemias quanto pela inexistência de uma 

estrutura urbana adequada, a suas novas necessidades. [...] Era preciso, 

portanto, no imaginário da burguesia cafeeira, construir-se uma nova cida-

de, à imagem e semelhança da imagem que esta classe fazia de si mesma. 

(PECHMAN, 1992, p. 35-36)

Para se obter a aparência desejada e as características de uma cidade 

moderna, racional e desenvolvida, que representasse um país reformado, 

capitalista, eram necessárias intervenções no tecido urbano e construções mo-

numentais. As cidades europeias simbolizam esses novos tempos da burguesia 

e da modernidade, e têm, em Paris, a capital política e cultural, em Londres, 

a capital da economia política e, em Viena e Berlim, as capitais da filosofia.

Ao chegar à Presidência da República, Rodrigues Alves tem, entre seus 

projetos de governo, a intenção de apoiar a produção, estimular a imigração e 

a ocupação dos solos férteis, incrementar os transportes e a defesa da entrada 

de capital. Para alcançar tais metas, é necessário um programa para sanear e 

modernizar a capital. A pretendida inserção do Brasil no capitalismo supõe a ado-

ção de novos valores, uma nova urbanidade em que se inclui uma nova cidade, 

com novos atores, novas atitudes e novos comportamentos. É preciso cambiar 

a “desordem” da cidade colonial pela “ordem” da cidade capitalista-burguesa.

A cidade tradicional e escravista contém a ‘desordem’, seja na venda de 

carne, na coleta de lixo, nas habitações, no vestuário ou na distribuição de 

água. Por isso mesmo os argumentos para a nova ordem estão expressos no 

próprio espaço urbano, na medida em que a desordem expressa na ‘sujeira’, na  

‘feiúra’ e nas epidemias está presente neste espaço. (PECHMAN, 1992, p. 34)

Um dos objetivos do projeto de transformação do Rio é o de sanear a 

cidade, através de uma mudança urbanística. O projeto do poder público e 

da elite inclui retirar a população de baixa renda do Centro, reocupar seus 

espaços com novas construções e novos habitantes, embelezar e sanear,  

 33 O Porto do Rio de Janeiro, um 
dos pilares da economia da capital, 
perde importância para o Porto de 

Santos, por onde escoa a produção 
de café. Além disso, há a crise que 
ameaça a economia, havia guerra 

civil no sul e percebia-se o risco 
de fragmentação do País. Havia 

dificuldades para administrar a dívida 
externa e necessidade de acabar 

com a instabilidade política. Todos 
esses pontos levam o Rio de Janeiro 

a perder hegemonia como capital 
do País.
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a partir de modelos modernos como o de Paris, e transformar a cidade em 

capital turística, comercial e financeira da América Latina. Seu saneamento e 

sua transformação são pontos fundamentais para a atração de mão-de-obra 

e do capital europeu.

É necessário criar um novo espaço urbano, com a finalidade de facilitar 

a circulação de pessoas e de mercadorias, através do controle urbanístico, 

que tem seu fim na reestruturação do porto, na abertura de avenidas e alar-

gamento de ruas. É preciso simplificar o processo de importação/exportação 

de mercadorias, além de criar uma nova capital que represente o País, com 

valores e modos de vida cosmopolitas e modernos. A nova organização do 

espaço deve refletir o novo momento de organização social, adequando sua 

forma às necessidades de criação, concentração e acumulação de capital, 

uma vez que a economia brasileira se integra, cada vez mais, no contexto do 

capitalismo internacional. Por trás de todas essas necessidades, encontra-se a 

negação de sua herança colonial, de seu passado escravista, de sua negritude.

Ao prefeito Pereira Passos caberia a tarefa de modernizar a cidade, torná-

-la atraente aos olhos europeus, mas também a tarefa de domesticá-la, 

instaurando a ordem para que o Rio de Janeiro se apresentasse como uma 

cidade cartão postal da Belle-époque, onde não aparecesse, a turvar a 

imagem, o Brasil pobre, o Brasil negro, o Brasil mulato. (RESENDE, 1993, 

p. 39, grifos nossos)

A intervenção no espaço construído do Rio é conhecida como a “Reforma 

Passos”, a “era das demolições” ou, mais popularmente, como o “bota-abaixo”, 

realizada com a intenção de acabar com a corte colonial portuguesa, infecta, 

imunda e antiga, para dar passagem a um centro moderno, “afrancesado” 

e saneado.

O Brasil quer mudar sua imagem modificando as feições de sua capital 

e os costumes de seus habitantes. Com o início das reformas, em 1902, 

começa a transformação: o centro da cidade é o cenário de uma luta social, 

onde entra em cena um novo urbanismo, símbolo do progresso, da limpeza, 

da saúde, da beleza e da civilização, evidenciando-se, a partir desse momento, 

uma nova identidade nacional.

Como se faz a reforma

Para criar uma nova estrutura urbana, reorganizar seu espaço, melho-

rar a salubridade geral e realizar uma intervenção que a transforme na tão 

sonhada cidade burguesa, o Rio de Janeiro necessita de capital. Apesar de 

algumas melhorias implementadas ao longo do século XIX – como a introdução 
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de novas tecnologias e a aplicação de capital estrangeiro em infraestrutura 

de iluminação, transportes, abastecimento de água e rede de esgoto – e dos 

vários projetos formulados, das ideias que circulam, a situação financeira 

não se ajusta à grandeza das inversões de capital necessárias, e falta decisão 

política para reformas de grande porte.

Foi possível ao governo de Rodrigues Alves tornar realidade a reforma 

urbana, por força da restauração do crédito do Brasil, realizada por seu 

antecessor, Campos Sales, o qual também deixa recursos nas reservas do 

Tesouro. Com essa situação financeira confortável, o governo pode endossar 

o empréstimo feito pela Prefeitura para seu programa de desenvolvimento 

urbano e, para reformas almejadas, comprometendo metade do orçamento do 

Estado no pagamento do empréstimo negociado junto ao grupo de banqueiros 

N. M. Rothschild and Sons de Londres. (ROCHA, 1995, p. 60) O governo 

inicia-se com uma moeda débil (1902-1904), mas, a partir de 1905, ocorre 

a sua valorização, seguindo-se anos de expansão no mercado mundial. (LOBO; 

CARVALHO; STANLEY, 1989, p. 74)

A chamada “Reforma Passos” é o resultado da ação conjunta dos go-

vernos Federal e do Distrito Federal. O processo empreendido constitui uma 

ruptura na cadeia do tempo, um novo começo e uma nova etapa, mais que 

uma melhoria na cenografia urbana e na vida social. Agora, as prioridades são 

diferentes das do século XIX, pois, além da falta de água e das más condições 

de higiene, está presente a questão da imagem.34

Assim, inicia-se a “era das demolições”. Pereira Passos só aceita o cargo 

de prefeito com a condição de poder realizar uma administração eficaz, sem 

obstáculos políticos e com a garantia de leis federais para uma ação imediata 

na cidade. Em dezembro de 1902, o Prefeito recebe total poder para intervir 

no espaço urbano35 e, ao tomar posse, dissolve o Conselho Municipal por seis 

meses, obtendo plenos poderes para realizar seus projetos de transformação da 

cidade. Segundo Nestor Goulart Reis Filho (1994, n.1, p. 29), Pereira Passos 

adota um estilo ditatorial de administração, semelhante ao de Haussmann 

em Paris. Com o respaldo do Presidente Rodrigues Alves, não atende a nada 

nem a ninguém, sequer às ordens judiciais, derrubando, à noite, edificações 

protegidas judicialmente. De todo modo, Passos tem uma grande aceitação 

popular e da imprensa em seus atos autoritários.

A elaboração do plano de intervenções está a cargo de uma comissão 

que, além da Carta Cadastral do Distrito Federal, projeta alinhamento de ruas, 

canalização de rios, prolongamento e abertura de novas avenidas, criação de 

redes de abastecimento de água e de esgoto. A Diretoria de Saúde Pública 

e Higiene, o Ministério de Obras e Vias Públicas e o Clube de Engenharia 

 34 Como exemplo, temos o programa 
sanitário de combate à febre  
amarela e à varíola, que prejudicam 
a imagem do País no exterior; 
entretanto, é a tuberculose, que mata 
mais pessoas nessa época.

35 Em março de 1904, também 
Oswaldo Cruz, diretor geral da 
Saúde Pública, recebe autorização 
para invadir, inspecionar, condenar 
e demolir casas e construções 
consideradas insalubres.
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manifestam-se a favor das mudanças na cidade, influenciando o processo 

com suas ideias, o que os converte em corresponsáveis pelas intervenções.

Os trabalhos realizados baseiam-se num processo de destruição e 

reconstrução, até em áreas situadas fora do perímetro das reformas. As 

desapropriações e demolições são executadas para a abertura, alargamento 

e prolongamento de ruas e avenidas, mas também se impõem aos imóveis 

condenados pela Saúde Pública como insalubres. A higiene domiciliar e a 

transformação das edificações são pontos novos no saneamento da cidade.

Introduz-se um novo instrumento, conhecido como Projeto de Alinha-

mento (PA), que determina o alinhamento e a largura das vias, condenando 

muitas edificações à renovação. Desde a Constituição Política de 1824, 

garante-se o direito à propriedade privada, com previsão de desapropriação 

em caso de necessidade pública, mediante o pagamento de uma indenização 

pelo valor da propriedade. Esse dispositivo é mantido na Constituição de 

1891: “O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salvo 

a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização 

prévia.” (DALLARI, 1981, p. 34)

A desapropriação e a demolição36  são justificadas pela associação entre 

habitações populares, insalubridade e disseminação de epidemias, fatores de 

comoção social. Na verdade, o desaparecimento dessas edificações permite 

não só o controle das epidemias mas também das classes trabalhadoras. Ao 

final do período 1902-1906, entre as obras realizadas pela Prefeitura e pelo 

Governo Federal, as demolições de imóveis condenados pela Saúde Pública 

atingem um total de 2.240 edificações e de 36.900 desalojamentos. (VAZ, 

1985, p. 226)

Segundo Gastão Cruls (1949, p. 451), cronista e historiador da cidade 

do Rio,

Impossível seria pormenorizar aqui o que foi a obra ingente dêsses dois 

homens, um [Oswaldo Cruz] em luta aberta contra o mal amarílico, isolando 

doentes, acabando com os mosquitos, mas também obstinado no extermínio 

dos ratos e na difusão da vacina antivariólica, ainda mesmo que fôsse de uma 

maneira compulsória; o outro [Pereira Passos], a secundar-lhe a operosidade, 

tresdobrando-se no afã de remodelar completamente a cidade. Derrubavam-se 

quarteirões inteiros. As ruas estreitas e os becos escuros transformavam-se 

em avenidas largas e ruas bem arejadas. Ao golpe incessante dos alviões 

e das picaretas, esboroavam-se para sempre os pardieiros imundos e as 

pocilgas nauseabundas.

Sem dúvida, nem todos estão de acordo com as desapropriações e 

as demolições. Os donos de cortiços, de casas de cômodos, de lojas e de 

36 Um novo decreto, de 9 de  
setembro de 1903, regulamenta as  

desapropriações, dando amplos 
poderes ao Estado, mudando os 

cálculos das indenizações e facilitando 
a demolição em série.  
(VAZ, 1985, p. 224)
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armazéns situados no Centro protestam contra os valores das indenizações, 

conseguindo um valor mais alto, ou uma permuta por um lote em local va-

lorizado. Por outro lado, os pobres, classificados como classe perigosa, que 

também não estão de acordo com as decisões do governo, sofrem a repressão 

do Estado quando manifestam seus protestos.37 

Esta população poderia ser comparada às classes perigosas ou potencialmente 

perigosas de que se falava na primeira metade do século XIX. Eram ladrões, 

prostitutas, malandros, desertores do Exército, da Marinha e dos navios es-

trangeiros, ciganos, ambulantes, trapeiros, criados, serventes de repartições 

públicas, ratoeiros, recebedores de bondes, engraxates, carroceiros, floristas, 

bicheiros, jogadores, receptadores, pivetes (a palavra já existia). E, é claro,  

a figura tipicamente carioca do capoeira [...]. Morando, agindo e trabalhando, 

na maior parte, nas ruas centrais da Cidade Velha, tais pessoas eram as que 

mais compareciam nas estatísticas criminais da época, especialmente as 

referentes às contravenções do tipo desordem, vadiagem, embriaguez, jogo. 

Em 1890, estas contravenções eram responsáveis por 60% das prisões de 

pessoas recolhidas à Casa de Detenção. (CARVALHO, 1987, p. 18)

Na criação da cidade civilizada e salubre, os problemas sociais disfar-

çam-se, e os sinais de pobreza escondem-se. No Centro, habitado por uma 

população em busca de oportunidades de trabalho dia após dia, proíbe-se a 

circulação de mendigos e de vendedores ambulantes, excluindo-se a popu-

lação que vive nos limites da legalidade e que sobrevive com biscates, mal 

remunerada, subempregada, sem ocupação fixa.

Essas pessoas são o alvo dos reformadores, já que sua presença no 

Centro não é compatível com a imagem da cidade civilizada e moderna que 

se pretende construir. Elas são as mais prejudicadas nessa renovação urba-

na que destrói suas formas de relação e de sobrevivência e que submete o 

proletariado a uma nova ordem social.

A retórica elitista que justificava essa remodelação, a estética art-nouveau 

dos edifícios e mansões, como as medidas que em nome da higiene e do 

saneamento urbano definem a demolição em massa, o ‘bota-abaixo’ dos 

cortiços e do antigo casario habitados por populares, e as campanhas de 

vacina obrigatória, se por um lado ajustam efetivamente a cidade às novas 

necessidades da estrutura política e econômica montada e aos valores civili-

zatórios da burguesia, por outro não consideravam os problemas de moradia, 

abastecimento e transporte daqueles que são deslocados de seus bairros 

tradicionais no Centro para a periferia, para o subúrbio e para as favelas que 

se formam progressivamente por todo o Rio de Janeiro, definindo um padrão 

de ocupação e de convívio das classes na cidade que vai se tensionando ao 

longo do século. (MOURA, 1995, p. 47)

37 Um exemplo é a Revolta da Vacina, 
que ocorre em novembro de 1904, 
quando milhares de pessoas saem 
às ruas e enfrentam as forças da 
polícia, do exército e até do corpo de 
bombeiros e da marinha, tendo como 
saldo, segundo jornais da época, 23 
mortos, dezenas de feridos e quase 
mil presos, muitos deles enfrentando 
uma viagem sem regresso para o Acre. 
Sobre esse tema, ver Chalhoub (1996)
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Com os argumentos de circulação, fluidez e saneamento, o poder 

intervém de forma contundente no espaço da cidade, realizando, por fim,  

a reforma urbana.

A realização da reforma urbana

O que se faz na reforma

A reforma urbana do período Pereira Passos tem vários objetivos:  

a construção de um novo porto e de avenidas para uma melhor circulação de 

mercadorias; o saneamento da área central; o alargamento, alinhamento e 

pavimentação de ruas; a abertura de uma grande avenida em direção norte-

-sul e a construção de edifícios monumentais. Adota o modelo geométrico de 

planejamento urbano, com linhas retas e largas e uniformidade nas vias de 

circulação, o que combina com a expansão dos bondes.

Desde o dia de sua posse na Prefeitura, Pereira Passos determina que, 

em cada rua aberta, sejam feitas as instalações de esgoto e as tubulações de 

água e gás, além da pavimentação. São colocadas em prática medidas para 

o saneamento da cidade: retirada dos quiosques imundos, que se encontram 

em cada esquina; proibição da criação de animais no centro urbano; derruba-

da dos sujos mercados e impedimento do exercício do comércio ambulante.  

A reforma busca melhorar a higiene, tanto no espaço público como no privado, 

com a imposição de medidas de profilaxia, sob a supervisão da Diretoria de 

Saúde Pública, dirigida pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz.

[Pereira Passos] Declara guerra aos bacalhoeiros da Rua do Mercado, aos 

tamanqueiros do Bêco do Fisco, aos mestres-de-obras que constroem no 

estilo compoteira e outros autores do atraso nacional; entra pelas casas que 

se fazem, ainda [...] sem luz, sem ar, dédalo de corredores e de alcovas; cria 

posturas alargando as suas divisões, manda rasgar janelas nos aposentos 

de dormir, enche a morada de luz, de ar, de vida e de saúde! Do fundo dos 

armazéns manda arrancar toneladas de lixo, derrubar construções arcaicas; 

nas lojas, manda substituir os assoalhos podres, [...], cria o Serviço de 

Assistência Pública, [...], primeiro serviço que tivemos; extingue a cainça-

lha que vivia infestando as ruas da cidade; acaba com a gritaria colonial 

dos pregões, mete os mendigos em asilos, acaba com os ambulantes que 

vendem vísceras de rêses apodrecendo, ao sol, cercados pelo vôo contínuo 

do mosqueiro, alarga ruas, cria praças, arboriza-as, calça-as, embeleza-as, 

termina com a imundície dos quiosques e diminui a infâmia dos cortiços. 

(EDMUNDO, 1957, v. 1, p. 31-32)
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O projeto de intervenção no traçado urbano inclui o alargamento de 

antigas artérias ou a abertura de novas que diminuam distâncias, contornem 

obstáculos naturais e unam pontos estratégicos da cidade. São aberturas 

norte-sul, leste-oeste, algumas em diagonal e outras de contorno do litoral. 

As mais importantes têm o objetivo de facilitar as comunicações e romper a 

intrincada trama colonial. (Fig. 8, ver caderno de imagens)

A opção é pelo sistema radial de avenidas. Duas avenidas que formam um 

“V” saem da margem da baía, ao sul do Centro. Uma delas une-se diretamente 

a uma das extremidades da nova avenida do porto, totalmente modernizado. 

Da outra extremidade da avenida do porto, sai uma larga avenida que se junta 

à segunda perna do “V”, em direção aos bairros da Zona Norte e aos subúrbios, 

áreas de expansão urbana da classe média e do proletariado. Do vértice do “V”, 

sai a avenida que segue pelo litoral que margeia a baía, em direção aos bairros 

burgueses da Zona Sul. São asseguradas, assim, as comunicações dentro da 

área do Centro: entre a zona portuária e o Centro; entre as zonas portuária, 

ferroviária e industrial de São Cristóvão; entre o Centro e os novos bairros da 

Zona Sul por um lado, e entre a Zona Norte e os subúrbios por outro; e, por 

fim, entre a Zona Sul e a Zona Norte.

São anos de muita agitação, de grandes mudanças, tudo se transforma. 

A cidade muda sua feição a cada dia que passa. A população sente-se perdida, 

sem poder encontrar as casas, as lojas, seus pontos de referência. Poder-se-ia 

ir um dia a um local e, no dia seguinte, ser incapaz de encontrá-lo. A cidade 

é um labirinto, um monumental canteiro de obras.

A Prefeitura na reforma

O plano de melhorias da Prefeitura inclui a abertura de grandes eixos 

de circulação, facilitando a comunicação entre os diversos bairros da urbe, 

o que constituirá a base da transformação da cidade e de seu saneamento. 

Cada vez mais, os bairros distinguem-se por suas funções e por sua população. 

O intercâmbio com o Centro é fundamental, já que, cada vez mais pessoas 

vivem e trabalham em locais distintos, e as mercadorias devem circular para 

abastecer o comércio em pontos distantes de sua origem. Uma cidade moderna 

exige rapidez em seus deslocamentos, tanto de pessoas, inclusive da mão-de 

-obra, como de mercadorias.

A Avenida Beira-Mar,38  que contorna a baía em direção à Zona Sul 

(Fig. 9), abre-se sobre terreno conquistado do mar, por meio de aterros. Da 

extremidade dessa avenida, no Centro, saem outras duas, uma em direção ao 

38 Tem 5.200m de extensão e 33m 
de largura, dividida em duas vias 
para carros, com 9m cada uma, e um 
passeio central com 7m, adornada 
com árvores. Em cada lateral, uma 
calçada com 4m, com um guarda-
corpo de pedra do lado do mar.
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39 Os trabalhos são executados de 
forma sincronizada e rápida. Ao 

acabar a demolição das edificações, 
chega o grupo que define a largura da 

rua, demarcando o alinhamento das 
fachadas e a linha da calçada.

40 Edíficio demolido com a abertura da 
Av. Presidente Vargas, em 1942.

oeste, a Avenida Mem de Sá, e outra em direção ao norte, a Avenida Central, 

responsabilidade do Governo Federal.

A Avenida Mem de Sá (Fig. 10), com 1.500m de extensão e 17m de 

largura, passa onde antes estava o Morro do Senado, até juntar-se a outra 

avenida, Salvador de Sá, com 800m de comprimento e 17m de largura, 

em direção à Rua Estácio de Sá, que se alarga e segue para a Zona Norte, 

formando uma das radiais leste-oeste.

Uma segunda radial leste-oeste abre-se mais ao norte do Centro, defi-

nida pelo alargamento de ruas existentes. São a Rua Visconde de Inhaúma, 

a Avenida Marechal Floriano (formada pelas Ruas Estreita de São Joaquim e 

Larga de São Joaquim), o Bulevar São Cristóvão e partes das Ruas Maris e 

Barros, Senador Eusébio e Visconde de Itaúna.

Outras ruas são alargadas nos sentidos norte-sul e leste-oeste, para 

comunicar melhor o Centro com as outras zonas da cidade. Para a realização 

de todas essas intervenções, derrubam-se quarteirões inteiros ou parte dos 

edifícios de um dos lados da rua. (Fig. 11  e 12)

Essas aberturas39  introduzem uma novidade: o perfil convexo da caixa 

da rua com as sarjetas nas laterais e os cruzamentos chanfrados ou em cur-

vas. As calçadas são amplas e regulares, adornadas com árvores e postes 

de iluminação; as ruas são revestidas com asfalto e, por baixo, passam as 

tubulações de água, gás e esgoto, além dos coletores de águas pluviais.

A Prefeitura também realiza obras de canalização de diversos riachos, 

o ajardinamento e arborização de praças e ruas, a abertura de novas praças, 

a construção de três novos mercados, do Teatro Municipal, a remodelação 

do Paço Municipal,40  entre outras.

O Governo Federal na reforma

Os trabalhos realizados sob a responsabilidade do Governo Federal são, 

basicamente, dois: a abertura da Avenida Central e a modernização do porto 

e de suas avenidas complementares, a Rodrigues Alves e a Francisco Bicalho.

A Avenida Central rasga em diagonal o Centro, onde se concentram 

as atividades administrativas, comerciais e financeiras e onde se desenvolve 

grande parte do trabalho urbano, ligando, de mar a mar, em sentido norte-

-sul, duas das avenidas radiais: a Avenida Beira-Mar, ao sul, e a Avenida 

Rodrigues Alves, ao norte. É um dos acessos ao novo Porto do Rio e a mais 

importante artéria da zona central. Simboliza a cidade moderna, em oposição 

à cidade colonial, e é a principal responsável pela mudança da imagem geral 

do Centro, inclusive na alteração de hábitos. É considerada, ainda, o símbolo 
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9. Vista da Avenida Beira Mar, em Botafogo - foto de A. Ribeiro - 1915

10. Projeto de abertura da Avenida Mem de Sá, no Rio de Janeiro, em 1903
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11. Rua da Prainha antes da reforma - foto de Augusto Malta - 1903

12. Rua da Prainha durante a reforma - foto de Augusto Malta - 1904
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da inserção do Distrito Federal nos tempos modernos. A intervenção não traz 

hegemonia ao espaço; cria somente uma ilha de modernidade dentro de uma 

malha urbana ainda colonial. Mas, sem dúvida, muda a fisionomia da cidade.

Sua concepção parte da necessidade de criar uma avenida para viabilizar 

a circulação de mercadorias, do porto até as outras áreas da cidade, já que o 

intrincado traçado de ruas do Centro é um obstáculo. A ideia de embelezar a 

cidade também é um ponto importante para levar adiante o projeto, especial-

mente quando se vislumbra a possibilidade de criar uma avenida que possa 

rivalizar, ou mesmo superar, a tão falada Avenida de Mayo de Buenos Aires.

A Avenida Central tem 1.820m41  de comprimento por 33m de largu-

ra, dos quais 7,50m para cada lado são passeios. (REIS, 1977) Possui um 

refúgio central com 2m, onde se localizam árvores e colunas de iluminação. 

Sua abertura acarretou a demolição de aproximadamente 700 edificações. O 

traçado da nova avenida corta 21 ruas, alguns becos e parte dos Morros do 

Castelo e de São Bento. No total, são afetados 130 mil metros quadrados. 

(ATHAYDE, 1961, p. 100)

A construção da avenida representou, antes de tudo, um processo de expro-

priação ou segregação de determinadas frações sociais de uma área privilegia-

da, ‘central’, do espaço urbano, em proveito de outras frações sociais, atuando 

o Estado como executor do processo, através de mecanismos econômicos e 

jurídicos de expropriação e valorização. (BENCHIMOL, 1992, p. 228-229)

Na avenida, que se abre com 33m de largura, como os bulevares de 

Paris,42  instalam-se as principais casas comerciais, as sedes dos jornais, as 

grandes companhias, clubes, hotéis, e vários edifícios do governo, como o 

Palácio Monroe (1906), sede do Senado Nacional, a Escola Nacional de Belas 

Artes (1908) (Fig. 13), o Teatro Municipal (1909) (Fig. 14) e a Biblioteca 

Nacional (1910). São definidas três zonas distintas na avenida: a parte mais 

ao sul, da Avenida Beira-Mar até a Rua São José, abriga as edificações de 

estabelecimentos públicos, institutos e associações; no centro, entre as Ruas 

São José e General Câmara, estão as grande lojas de moda, confeitarias, ca-

fés, jornais e bancos; e, na parte mais ao norte, da Rua General Câmara até 

a Praça Mauá, os comércios de importação e exportação, além dos grandes 

bancos do mercado financeiro.

O projeto e a construção estão a cargo da Comissão Construtora da 

Avenida Central (Fig. 15), cujo responsável, o Engenheiro Paulo de Frontin, 

já tinha em mente a ideia de abrir um bulevar no coração da Cidade Velha. 

Segundo Oswaldo Rocha (1995, p. 63-64), Paulo de Frontin esteve em Pa-

ris em 1902, e ficou tão impressionado com suas avenidas, que reproduziu 

41 Cruls (1949) refere-se a 1.880m e 
Reis Filho (1994) a 1.795m.

42 O Engenheiro Morales de los Ríos 
comenta que a avenida deveria ter 
50m de largura, além de um rond 
point no cruzamento com a Rua 7 de 
Setembro, com 120m de diâmetro 
como a Étoile de Paris, de onde 
partiria outra avenida, em sentido 
leste-oeste, com 40m de largura.  
Para exemplificar sua opinião, 
compara-a com outras avenidas:  
a Avenida Waterloo em Bruxelas, com 
84m, a des Arts em Antuérpia, com 
60m, o Ring em Viena, com 57m, 
a do Bois de Boulogne e o Champs 
Elisées em Paris, com 142 e 77m 
respectivamente; e o Paseo del Prado, 
além de outros passeios com larguras 
variáveis mas sempre muito largos. No 
Brasil, as avenidas de Belo Horizonte 
têm 50m de largura. (SANTOS, 1981, 
p. 77)
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13. Escola Nacional de Belas Artes - foto de Marc Ferrz - 1910
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14. Teatro Municipal - foto de Marc Ferrez - 1910
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alguns de seus aspectos na Avenida Central. Uma legislação com influência 

claramente europeia é elaborada para as obras, e, nas construções, observa-

-se uma tendência de estilo belle époque.43  (Fig. 16)

O concurso de fachadas que se realiza pode ser comparado ao de Paris, 

em 1806, quando os arquitetos de Napoleão, Percier e Fontaine, projetam 

primeiro as fachadas e depois as plantas dos edifícios da Rue de Rivoli, 

da mesma forma como já havia acontecido na Place Vendôme, no final do 

século XVII. Como Haussmann, Frontin determina a altura e a largura de cada 

fachada, obrigando os arquitetos a submeter seus projetos a um júri. Apesar 

de existir liberdade de estilo, as fachadas da Avenida Central são um elogio ao 

ecletismo francês, uma expressão da École de Beaux-Arts. (NEEDELL, 1993, 

p. 62) Do concurso participam 107 inscritos com 138 projetos.

Maravilhosa e de grande aspecto com as numerosas construções de estilo, 

os magníficos palácios que a bordejam, sem deixar espaços vazios, que 

podem suportar a comparação com as mais esplêndidas avenidas das mais 

belas capitais europeias.

[...]

Por toda parte, as construções que se elevam na Avenida Central são de 

estilos variados e todas de um belo efeito arquitetônico. (GEORLETTE, 1905, 

t. 29, p. 451-452)

A Avenida Central é inaugurada no dia 15 de novembro de 1905, com 

pavimentação de asfalto, lâmpadas elétricas ao centro e lampiões a gás dos 

lados, com as calçadas concluídas, 30 edifícios acabados e 85 ainda em 

construção. Em cada uma das extremidades, encontra-se um monumento 

para obter boas perspectivas, como em Paris: ao norte, uma coluna com a 

estátua do Visconde de Mauá e, ao sul, um obelisco erguido em comemoração 

à sua conclusão. (Fig. 17)

A segunda obra executada pelo Governo Federal é a modernização do 

porto que, apesar de perder as exportações de café para o Porto de Santos, 

em São Paulo, recebe um incremento com o mercado de importações e o 

mercado costeiro, o que o converte no centro das operações com mercadorias 

estrangeiras. Suas instalações são antigas e precárias, além de ser muito 

estreito e pouco profundo, inadequado para receber os novos transatlânticos, 

que ficam ao largo e dependentes de um sistema de transbordo feito por 

embarcações menores.

A partir de meados do século XIX, o porto é objeto de preocupação 

por parte das autoridades brasileiras, devido às enfermidades que entram e 

saem através das embarcações, à precariedade de suas instalações e, final-

mente, em função do aumento do movimento em seus cais, o que evidencia 

43 Em 21 de novembro de 1903, 
Lauro Müller aprovou as instruções 
para o funcionamento da Comissão 

Construtora da Avenida Central,  
conferindo-lhe poderes para:  

organizar os projetos e planos da nova 
avenida, cuidando de todos os tipos 

de operação com as propriedades 
reloteadas, desapropriações, 

demolições, compras e vendas, 
permutas, cessões; dirigir as obras, 

quando realizadas por administração 
direta, e fiscalizá-las, quando 

realizadas por administração ou 
empreitada de terceiros; dirigir a 

venda dos materiais resultantes das 
demolições; estabelecer salários etc. 
A Comissão abre um concurso para 

projetos de fachadas para os prédios 
da nova Avenida em 27 de janeiro 

de 1904.
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16. Avenida Central após a abertura - foto de Marc Ferrez - c.1910

15. Obras de abertura da Avenida Central - foto de Marc Ferrez - 1904
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17. Vista do centro do Rio de Janeiro - 1930
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a necessidade de uma reforma. A princípio, os trabalhos são orientados para 

a sua higiene, através da vigilância sanitária de mercadorias, das inspeções 

e da quarentena. Comissões estudam sua reforma. No que se refere a suas 

instalações, os estudos começam em 1880, com propostas e pedidos de 

concessão que são outorgados e adiados, sem saírem do papel.

Na luta pelas concessões para a reforma do porto, destacam-se duas 

importantes empresas. A Empresa Industrial de Melhoramentos do Brasil, 

presidida pelo Engenheiro Paulo de Frontin, obtém a concessão em 1890 

para a construção de um cais entre o Arsenal da Marinha e o Saco do Alferes, 

e de outro da Ponta da Saúde até a Ponta do Caju. O projeto prevê um cais 

para atracação de grandes navios, armazéns, equipamentos modernos para 

carga e descarga, linhas férreas, serviços de gruas e uma artéria de ligação 

entre a Prainha e São Cristóvão.

Mais tarde, em 1899, a companhia britânica The Rio de Janeiro Harbour 

and Docks Company Limited obtém a concessão para a construção de uma 

enseada protegida ao sul da Ilha das Cobras, com cais equipados de guindastes 

e elevadores hidráulicos, vias férreas, armazéns e depósitos. Em 1901, as 

duas empresas unem-se, formando a Companhia Docas do Rio de Janeiro.

Com a Presidência de Rodrigues Alves, seguem-se as negociações para 

a execução das reformas necessárias nas instalações portuárias. Em maio de 

1903, é assinado o contrato de um empréstimo com a companhia inglesa 

Rotschild and Sons, para a execução das obras. A Comissão de Obras do 

Porto, responsável pelo desenvolvimento da reforma, sob a presidência do 

Engenheiro Francisco Bicalho, utiliza o projeto da Empresa de Melhoramen-

tos do Brasil, com mudanças relativas à profundidade e ao alinhamento do 

cais. Com o projeto de um cais de 3.500m, o resultado do aterro da Baía 

de Guanabara são 175.000m2, do Arsenal da Marinha até o Canal do Man-

gue,44  realizado com a terra do desmonte do Morro do Senado45  e parte da 

do Morro do Castelo.46 

A articulação do porto com os demais pontos da cidade faz-se por ruas 

e avenidas abertas no tecido urbano. De uma das extremidades da Avenida 

Rodrigues Alves sai a Avenida Central, como já foi referido anteriormente, 

e, da outra ponta, sai a Avenida Francisco Bicalho,47 que é o resultado da 

retificação e do saneamento do Canal do Mangue, no sentido norte-sul.

Ao final da reforma, o porto articula-se com todas as áreas da cidade. 

A Avenida Rodrigues Alves conecta o porto com a zona industrial, em implan-

tação, e com os eixos ferroviários, que se dirigem aos subúrbios; a retificação 

do Canal do Mangue e a Avenida Francisco Bicalho articulam o porto com a 

área industrial e o Centro; e a Avenida Central, além de unir o porto à Zona 

44 A área que resulta dessa 
intervenção e do aterro divide-se numa 
faixa de 25m de cais, onde os navios 
atracam diretamente com novas 
gruas elétricas e trilhos para trens; 
25m para a construção dos grandes 
armazéns, edifícios administrativos 
e outros complementares ao serviço 
do porto; uma avenida, a Rodrigues 
Alves, com 3.090m de comprimento 
e 40m de largura, com 14m em cada 
uma das duas pistas, um refúgio 
central com 3m para as árvores e 
a iluminação, um passeio com 5m 
do lado do cais e com 4m do outro 
lado. Da avenida para o interior, são 
construídas também duas séries de 
armazéns e uma linha de trens.

45 Para o local do Morro do Senado, 
projeta-se um novo traçado viário, 
incluindo a Avenida Mem de Sá.

46 Por onde passa a Avenida Central. 
Esse morro só será definitivamente 
derrubado nos anos 20.

 
47 A avenida tem uma extensão de 
1.380m por 95 de largura. No centro, 
fica o Canal do Mangue, com 23m e, 
de cada lado, duas pistas com 10m de 
largura cada uma e um refúgio central 
arborizado com 6m. Os passeios 
laterais, arborizados com palmeiras 
imperiais do lado do canal e oitis do 
lado das edificações, medem 4,50m.
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Sul, abriga as companhias marítimas, as atividades administrativas, comer-

ciais e financeiras.

O novo Porto do Rio é inaugurado oficialmente, em julho de 1910, mas 

as obras não se concluem até 1911. (Fig. 18)

18. Vista aérea do Porto do Rio de Janeiro

A interpretação da reforma urbana

Três aspectos se destacam como os mais importantes da Reforma 

Passos. Ela constitui um exemplo típico de como uma nova conjuntura na 

organização social determina novas funções na cidade. É o primeiro exemplo 

de intervenção estatal na qual o urbanismo se reorganiza em novas bases, 

segundo as quais os pobres são expulsos da área mais valorizada da cidade. 

Finalmente, é uma demonstração de que a resolução das contradições do espaço 

gera outras novas contradições na organização social, como a nova estruturação 

espacial e a segregação social e funcional, a exemplo da formação das primeiras 

favelas, que se desenvolvem em consequência das reformas.

Os argumentos da reforma

O que existe de implícito nos discursos que justificam a reforma é uma 

condenação aos hábitos e costumes tradicionais, pelo receio de que qualquer 

traço da cultura popular possa “sujar” a imagem civilizada pretendida pela 
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classe dominante. Há uma política de expulsão dos grupos populares do 

Centro, reservado, a partir de então, para desfrute exclusivo da burguesia,  

e a adoção de um cosmopolitismo agressivo, identificado com o modo de vida 

de Paris. (SEVCENKO, 1995, p. 30)

Como já foi analisado, os principais argumentos explícitos que o poder 

público e a elite utilizam para intervir no espaço urbano são o saneamento, 

a beleza e uma melhor fluidez de mercadorias e de pessoas. Essas são as 

expressões sempre presentes nos discursos formulados para a sociedade e 

que expressam e justificam a necessidade de intervenção nos espaços pú-

blicos e privados.

A boa circulação é sinônimo de controle da ordem, e o Poder Públi-

co deseja facilitá-la, extirpando do Centro todos os obstáculos existentes.  

O amontoamento é sinônimo de uma desordem que se expressa nos quios-

ques, na prostituição, nos jogos de rua. Sua eliminação, junto com os maus 

hábitos, os ruídos e os alvoroços é uma necessidade premente.

Este ato do ‘progresso e da racionalidade’ pressupunha eliminar os entraves 

espaciais à circulação de mercadorias e, por conseqüência, reorganizar o 

espaço urbano. E o espaço urbano criado e organizado pela hegemonia do 

capital mercantil se erguia como obstáculo. Ruas estreitas, vielas, becos, 

casario, armazéns e oficinas constituíam um aglomerado de formas urbanas 

incompatível com as novas demandas do capital na organização do espaço 

urbano. (BARBOSA, 1990, v. 2, p. 256)

O próprio espaço urbano é um obstáculo para a livre circulação. No Centro, 

as construções, os becos e os quiosques impedem o movimento dos novos meios 

de transporte e da nova população que dele deseja apropriar-se. Longe do núcleo 

central, há obstáculos naturais que precisam ser eliminados, como morros e 

pântanos, para a criação de novas áreas de expansão, novos lotes e novas vias 

que facilitem o crescimento da cidade nos sentidos sul e oeste.

As avenidas projetadas e abertas pelo Governo Federal e do Distrito 

Federal concorrem para tirar o tráfego do Centro, através das avenidas radiais, 

em direção aos novos bairros emergentes. Elas também permitem melhorar 

a circulação de mercadorias, através da vinculação entre o novo porto e as 

zonas suburbanas e industriais. No Centro, as ruas mais largas e retas facilitam 

o deslocamento da população e dos bondes. A grande artéria monumental, 

a Avenida Central, representa a nova cidade burguesa, pois nela os novos 

frequentadores do Centro exibem novas modas e novos hábitos.

Os meios de transporte estão incluídos também no projeto de reforma, 

para a garantia de uma melhor circulação. Os que já existem são melhorados, 
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e as novas tecnologias são introduzidas, através dos bondes elétricos e dos 

automóveis. Cada vez mais, trabalhadores necessitam se deslocar entre suas 

residências e os locais de trabalho, o que aumenta a dicotomia entre o núcleo 

e a periferia, com uma cidade dividida social e funcionalmente.

A política higienista é um dos principais suportes argumentativos da 

reforma urbana, pois, em nome dela, destrói-se e derruba-se tudo que contra-

ria seus pressupostos. A caracterização da área central, em comparação aos 

novos bairros que surgem na cidade, destaca sempre seus aspectos negativos.  

O Centro é identificado às cidades do Oriente, tristes e insalubres, ou a outras 

cidades marítimas, que têm suas ruas superpovoadas e imundas, cheias de 

habitações coletivas sem condições para abrigar um grande contingente de 

pessoas.

As casas populares são associadas à propagação de enfermidades 

e à insalubridade da cidade. As epidemias que surgem nos bairros pobres 

assustam a burguesia, que teme a propagação para seus espaços. Decorre 

daí o imperativo de limpar e desinfetar os espaços públicos, alargando ruas, 

alinhando construções, abrindo e arborizando praças. Ganha a Medicina 

Social, com seu discurso disciplinar de controle do espaço social e pessoal e 

de interferência na vida cotidiana do trabalhador, através de novos métodos 

de higiene pessoal e de vida.

Esse movimento de limpeza faz parte também de uma nova estética, pois 

há uma repulsa à arquitetura colonial, que representa o passado e dificulta 

a adoção de novos critérios urbanísticos.48 “Tudo o que não correspondesse 

aos padrões urbanísticos e arquitetônicos adotados em Paris, a partir de 

Haussmann, tendia a ser destruído, como símbolo do atraso.” (REIS FILHO, 

1994, p. 19)

O estilo oficial é o ecletismo historicista. A arquitetura recebe influência 

estrangeira, e o concurso de fachadas da Avenida Central dá o tom da nova 

arquitetura da cidade. As edificações dessa avenida representam a monu-

mentalidade, e são projetadas com finalidades específicas, através das quais 

são reconhecidas. Contêm fortes elementos identificadores e são inspiradas 

em edifícios famosos, a exemplo do Teatro Municipal, inspirado na Opéra de 

Paris, ou a Escola Nacional de Belas Artes,49 inspirada nas alas de Lefuel e 

Visconti do Louvre.

Além dos argumentos da beleza, fluidez e saneamento, outros podem ser 

depreendidos, apesar de não tão explícitos, nos discursos dos governantes e 

interessados na realização da reforma urbana do Rio de Janeiro. Na expressão 

“embelezamento”, por exemplo, presente em todos os discursos de apoio às 

48 Uma nova estética possibilita a 
negação da história local e a inserção 

na história ocidental.

49 Hoje Museu Nacional  
de Belas Artes.
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reformas projetadas para a cidade, percebe-se que a referência não é apenas 

à estética ou ao valor arquitetônico da nova imagem da cidade, capital do 

País, mas aos valores de uma nova população, seus hábitos, a novas funções e 

novas exigências de acumulação e circulação do capital comercial e financeiro.

Revoltas, motins, greves e alvoroços marcam os primeiros anos da Re-

pública. Nesse contexto, é preciso controlar a “classe perigosa” e restaurar a 

ordem pública, e esses também são argumentos que justificam as intervenções 

no tecido urbano. A “boa sociedade” vê esse segmento da população como 

remanescente do passado colonial e escravista, o qual quer esquecer, por 

considerar que o povo, com sua cultura própria, seus hábitos, seus ritmos e 

seus tipos, distancia-se em muito da estética “parisiense” que se pretende 

adotar. A “boa sociedade” considera, ainda, que a miséria é abrigo da cri-

minalidade, devendo ser escondida, com os pobres distanciados desse novo 

contexto urbano que se inaugura.

Toda a transformação e todos os esforços para deixar no esquecimento 

a sociedade do passado contribuem para a “europeização” da cultura do 

Rio. Com a penetração dos novos valores culturais e a importação de uma 

cultura estrangeira, ficam latentes os antigos valores e a identidade cultural 

do passado.50

O Centro [...] é, a partir da reforma Passos, entregue às grandes companhias, 

aos bancos, jornais, hoteis, cafés de luxo e repartições públicas – e a Zona 

Sul – que avança do tradicional bairro de Botafogo para Copacabana e Ipa-

nema, onde se constróem as novas casas da elite com sua infra-estrutura 

de serviços e abastecimento –, definitivamente se modernizam de acordo 

com os padrões de grande cidade ocidental moderna, mas as contradições 

sociais geradas pelo seu encontro com a outra cidade que dariam ao Rio de 

Janeiro um caráter próprio, pelo qual ficaria conhecido e mesmo dubiamente 

cultuado. (MOURA, 1995, p. 49)

Entretanto, esse processo de “eliminação” do passado gera algumas 

resistências. Enquanto alguns são desalojados e veem suas vidas desarticu-

ladas, outros resistem e mantêm suas tradições, sua cultura e sua própria 

identidade. O esforço de modernização e de enquadramento da população 

nos parâmetros definidos para a vida numa cidade moderna não impede que 

alguns continuem vivendo sob suas próprias leis e costumes. O Centro muda, 

assemelhando-se a uma cidade europeia, mas, em seu entorno, a população 

expulsa do Centro mantém suas relações e suas tradições.51

50 Alguns exemplos nacionalistas  
são as crônicas de Lima Barreto, 
publicadas em jornais da época,  
que retratam os primeiros anos da 
República, o exercício do poder, as 
questões democráticas e o direito à 
cidadania.

51 Um exemplo é a Pequena 
África, na Cidade Nova, um reduto 
de negros e nordestinos, com 
alternativas concretas de vizinhança, 
de vida religiosa, de arte, trabalho, 
solidariedade e consciência.
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Depois da reforma52 

Ao final do período da Reforma Passos, a cidade tem um novo desenho, 

com uma nova hierarquia de espaços físicos e sociais. São novos habitantes, 

em novas áreas: uma área central, zonas industriais, áreas de lazer e bairros 

residenciais diferenciados. Essa nova organização do espaço urbano, com as 

áreas de trabalho separadas das residenciais, é defendida por sanitaristas e 

urbanistas. Desse modo, as intervenções servem como meio de depuração 

socioespacial, gerando uma reconfiguração do Centro, não mais caracterizado 

como área residencial e de circulação da população de baixa renda.

Essa nova distribuição espacial aponta para uma inversão de polaridade. 

A cidade da República dá as costas ao Palácio Imperial. O desenvolvimento da 

cidade, que antes se voltava para o interior, onde se localiza o Palácio Imperial, 

muda em direção às praias, onde antes se jogavam os dejetos. A área das praias, 

com seu ar mais saudável, começa a ser valorizada e a atrair uma população 

mais abastada, enquanto que o interior, para onde vão os trens, converte-se 

em zona industrial e residência do proletariado.

Pouco antes da reforma, o Estado e os capitalistas contribuem para 

a nova distribuição espacial da cidade. Exemplo disso é o caso de Copaca-

bana, Ipanema e Leblon, com a implantação de sua infraestrutura (Fig. 19   

e 20), enquanto que, mesmo depois da reforma, os subúrbios continuam sem 

pavimentação nas ruas, sem infraestrutura nem áreas de lazer, reservadas 

ao Centro e aos bairros da classe alta e média. (SOLIS; RIBEIRO, 1985,  

p. 48-50; ABREU, 1988)

Uma nova cidade, com novas construções e novos atores, com um estilo 

francês da belle époque, não pode conviver com a antiga população da cidade 

colonial. O Rio agora é uma cidade capitalista, onde não há lugar para os 

pobres. Todos os personagens que se afastam dos novos padrões exigidos, que 

não estão de acordo com o novo décor, são proibidos de circular. Separam-se, 

portanto, os espaços de circulação para os diferentes grupos sociais.

E os mendigos saem de cena rapidamente [...] do centro da cidade remo-

delada. Nela, imago de um país que se sonha em sintonia com o cosmopo-

litismo europeu, o capitalismo liberal e a modernidade, não cabem - senão 

à margem ou como mal a ser extirpado - trabalhadores, imigrantes, negros, 

mendigos e desempregados. Assim como casebres, pardieiros e ruelas. Ou 

qualquer outro elemento capaz de quebrar a tensa harmonia dessa miragem 

cosmopolita. (SÜSSEKIND, 1986, p. 57)

A reforma traz como consequência a exclusão das classes subalternas, 

da classe trabalhadora e de baixa renda, dos benefícios da urbanidade e dos 

52 As obras previstas na administração 
de Pereira Passos têm continuidade 

com  seus sucessores, sendo 
finalizadas na administração do 

Prefeito Serzedelo Correia – 1909-
1910. Mas seus efeitos se fazem 

sentir muito antes de estarem 
totalmente finalizadas.
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direitos à cidadania. As maravilhas da capital constituem privilegio de uma 

minoria e da burocracia do Estado. Os trabalhadores moram mal, vivem mal, 

não fazem parte do novo projeto político e econômico da cidade.

Os bairros são classificados de acordo com o nível socioeconômico e 

o tipo de atividade de seus moradores. O proletariado ocupa as zonas su-

burbanas, ou os morros53  perto do Centro, enquanto que a classe abastada 

se apropria das zonas norte e sul. O núcleo central perde sua característica 

residencial, mas seu entorno mais imediato continua abrigando as moradias 

dos trabalhadores e da população de baixa renda. A área da Cidade Nova 

mantém, pois, seus cortiços e suas casas de cômodo.

A proposta de ‘se civilizar’ de um setor dominante da população, associada 

à sua necessidade de mão-de-obra barata para os objetivos e a manutenção 

‘do progresso’, definia na prática uma nova ecologia social na cidade, um 

novo Rio de Janeiro subalterno, não mais o dos escravos, mas o das favelas 

e dos subúrbios que se expande em proporções inéditas, que se forma longe 

do relato dos livros e dos jornais, afastado e temido, visto como primitivo e 

vexatório. A cidade se reforma. A cidade se transforma. A cidade se transtorna. 

O Rio de Janeiro moderno. (MOURA, 1995, p. 61)

Muda a cidade, muda o Centro, mas não muda o local de trabalho de 

uma parte da população expulsa de seus lares. Uns se mudam para a periferia, 

alguns disputam uma vaga num cortiço nos arredores do Centro e outros se 

apropriam de áreas livres perto de suas antigas residências, nas encostas dos 

morros, perto do centro – nas favelas. “A favela se ergue, então, como um 

contraprojeto de resistência dos dominados frente aos estratagemas sócio-

-espaciais dos dominantes.” (BARBOSA, 1990, v. 2, p. 223)

Surgem as favelas, reeditando as antigas condições de sobrevivência, 

perto do Centro e dos bairros da classe abastada, que necessita da sua 

população para os trabalhos domésticos, única herança da escravidão que 

deseja manter.

Os modelos da reforma urbana

A Reforma Passos pode ser comparada aos trabalhos levados a cabo por 

Haussmann, na Paris do Segundo Império, entre 1853 e 1870, considerados 

por muitos autores como modelo utilizado em diversas cidades do mundo. 

Nessa perspectiva, algumas questões podem ser levantadas. Trata-se da 

 53 A primeira ocupação das encostas 
de um morro acontece em 1893, 

no Morro de Santo Antônio, mas só 
a partir da ocupação do Morro da 
Providência ou da Favela é que o 

termo favela difundiu-se pela cidade.
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adoção plena de um modelo urbanístico, ou apenas da semelhança na forma 

utilizada para a sua implantação? Os problemas urbanos do Rio de Janeiro 

podem ser comparados com os de Paris? Se os problemas são diferentes, 

pode-se utilizar um mesmo modelo para resolvê-los?

Como foi visto anteriormente, diversos projetos de intervenção no Rio 

são elaborados ainda no século XIX, alguns, inclusive, em momentos ante-

riores ao das obras de Haussmann, embora com objetivos e propostas muito 

semelhantes aos do projeto de Pereira Passos.

Uma revisão

Quem primeiro compara o Prefeito Pereira Passos com Haussmann é  

o Ministro de Assuntos Exteriores do governo do Presidente Rodrigues Alves, 

o Barão do Rio Branco, que o qualifica de “Haussmann brasileiro”. (CRULS, 

1949, p. 451) Surgem, depois, outras denominações, como “Haussmann 

tropical”, e a qualificação do Rio como “Paris da América”. (DEL BRENNA, 

1985b, p. 9)

É indiscutível a influência parisiense na Reforma Passos entre 1902 

e 1906, mas não podemos esquecer que o predomínio da cultura francesa 

sobre o Rio remonta a princípios do século XIX. Desde a chegada da Missão 

Francesa e de Grandjean de Montigny, encontramos sinais dessa influência, 

a exemplo da compreensão do papel da praça como elemento de composição 

monumental e das ruas retas e ordenadas.

Margareth Pereira (1995, p. 143) afirma que, o Rio e Paris se unem 

mais a partir do ano de 1870, quando as exposições internacionais divulgam 

as técnicas e a cultura moderna. E o Rio, em crise com seu passado colonial, 

busca, na Europa, o exemplo de embelezamento. A admiração por Paris está 

presente no espírito da época, pois ali se encontra um modelo de civilização. 

Esse “modelo”, francês, ou europeu, tem como suporte ideológico o discurso 

da modernização, contraponto ao “atraso” da sociedade e da cidade do Rio.

A respeito da intervenção prática que se produz entre os anos 1902 

e 1906, diversos autores analisam o processo, o plano e suas formas de 

implantação, além das outras intenções que existem subjacentes ao projeto.

Com relação ao plano urbanístico em si, Giovanna Del Brenna (1985b, 

p. 8) afirma que o projeto realizado por Pereira Passos para o Rio não passa 

de uma montagem de planos e propostas anteriores, com alguns ajustes, 

mudança de traçados e novas orientações. O projeto do porto baseia-se no 

da Cia. de Melhoramentos do Brasil, elaborado entre 1890 e 1900; o da 

Avenida Central repete alguns projetos anteriores, com diversos traçados;  
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o programa de melhorias da Prefeitura não é nada mais do que o da Comissão 

de 1875, com pequenas modificações e a introdução de novos elementos, em 

função de críticas recebidas, como por exemplo, o projeto da Avenida Beira 

Mar, ideia de Antônio Rebouças, no século XIX.

A mesma autora, em outro de seus trabalhos (DEL BRENNA, 1985c,  

p. 249-250), afirma que o projeto de 1875 – segundo ela, base do de 1902 

– é influenciado pelos trabalhos de Haussmann, uma vez que Pereira Passos 

assiste a algumas de suas intervenções entre 1857 e 1860. Atribui essa 

influência francesa nas ações da administração de Pereira Passos ao fato de 

ter ele assistido às intervenções haussmannianas, quando vivia em Paris como 

diplomata da delegação brasileira, momento em que se executavam algumas 

das mais importantes aberturas parisienses, como o bulevar Sébastopol, além 

de ter estudado na École des Ponts et Chaussés. Considera a Avenida Central, 

que corta a cidade de norte a sul, como a artéria monumental, comparando-a 

com a Avenida de Mayo, de Buenos Aires. Para a autora, o projeto inspira-se, 

quanto a conceito e método, na intervenção de Haussmann. 

Fica clara, pelo menos na opinião de alguns autores, essa vinculação, 

já que o projeto elaborado em 1875 contém elementos muito evidentes de 

influência da abertura das ruas francesas. Em 1903, a influência persiste, 

apesar de haver, entre um período e outro, a divulgação de novas e numerosas 

teorias urbanísticas.54 Também não julgamos haver influência da Paris do 

princípio do século XX, pois as ideias de Eugène Hénard55  só são divulgadas 

a partir da sua publicação, em 1903, quando as obras do Rio já estão sendo 

realizadas.

Jeffrey Needell (1993, p. 55-58) afirma que a inspiração em Hauss-

mann é consciente e bem fundamentada, decidida por um grupo de profis-

sionais. Segundo o autor, documentos do engenheiro da reforma do Rio e 

publicações da época confirmam a importância de Haussmann, não só para 

Pereira Passos mas também para seus companheiros que participam das 

reformas. Needell, na sua análise, compara as ações da reforma do Rio às 

das obras parisienses. A demolição da Cidade Velha é comparada à destruição 

dos bairros proletários de Paris, efetivada por Haussmann. A melhoria da ilu-

minação e da ventilação, por meio de ruas mais largas e novas vias, é parte 

fundamental nas duas reformas. Outra característica comum aos dois planos 

é o sistema viário, composto por ruas e avenidas que conduzem o tráfego dos 

limites da cidade até o Centro, e de outras que eliminam o tráfego no Centro.

O autor, na mesma obra, também cita o princípio das places-carrefours, 

ao considerar como tal alguns dos cruzamentos de avenidas do Rio, como 

os das extremidades da Avenida Mem de Sá, no cruzamento com a Rua Frei 

54 Como Camilo Sitte, Patrick Geddes, 
Ebenezer Howard, entre outros. 

(SANTOS, 1982b, p. 28)

55 Os Études sur les transformations 
de Paris são publicados em  

fascículos entre 1903 e 1909.
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Caneca ou, no outro extremo, com a Avenida Beira-Mar e a Avenida Central,  

e o da Praça Mauá, onde as Avenidas Central e Rodrigues Alves se encontram. 

Compara ainda o grande cruzamento de Paris ao cruzamento da Avenida 

Central com a Rua Visconde de Inhaúma, duas avenidas que cortam o Centro 

e se encontram em ângulo reto.56

Norma Evenson (1973, p. 37-38) compara os dois projetos e observa 

que, em ambos os casos, o que mais se distingue são as avenidas monumen-

tais, abertas depois da expulsão da população, das demolições e reconstru-

ções. Comenta que o projeto de Haussmann inclui melhorias tecnológicas 

e modernizações, e o de Pereira Passos, uma reorganização geral da urbe; 

mas os dois são conhecidos por seus bulevares, largos, retos e arborizados 

– símbolos da modernidade e nova área da burguesia. A autora acrescenta 

que Pereira Passos se baseia não só no projeto e nas obras de Haussmann, 

mas também na forma ditatorial pela qual se vale para realizar seus planos, 

eliminando qualquer obstáculo, mesmo que para isso seja preciso dar as 

costas a uma população que fica órfã na cidade.

Bruand (1981, p. 334) considera que a obra de Pereira Passos não  

é um trabalho de urbanismo e afirma ser evidente a influência do modelo 

haussmanniano sobre ela. Faz uma análise de como as transformações per-

mitem ao Rio um novo começo.

É indiscutível a imitação de Haussmann: mesma atividade transbordante, 

mesmo renome cuidadosamente cultivado de destruidor sistemático e sem 

escrúpulos [...], mesmo princípio das grandes artérias com árvores, arra-

sando impiedosamente tudo que estava no caminho e desembocando nos 

monumentos que servem como perspectivas finais; chegou-se até a retomar, 

para a largura da Avenida Central, peça chave do dispositivo, as dimensões 

dos bulevares parisienses (33 metros).

O historiador José Murilo de Carvalho (1987, p. 40) afirma que as obras 

de saneamento e embelezamento da cidade são executadas com a eficiência 

e a rapidez permitidas pelo estilo autoritário e tecnocrata inaugurado no 

Brasil pela República, estilo também adotado em Paris ainda no século XIX.

Pereira Passos não mede esforços nem se intimida ante as críticas e 

os ataques dos insatisfeitos ou dos prejudicados por suas ações. Tem apenas 

quatro anos para transformar a velha cidade colonial numa nova cidade 

moderna. Com todos os seus poderes, destrói e reconstrói a cidade segundo 

sua vontade.

No projeto de Haussmann, uma das estratégias básicas é a neutraliza-

ção do proletariado revolucionário de Paris, que utiliza a estrutura urbana em 

56 Pensamos que não se pode  
“considerá-las como” ou “compará-
las com” as places-carrefours, pois 
são simples cruzamentos de ruas ou 
como a Praça Mauá, um ponto final, 
onde termina uma avenida e começa 
outra, em outro sentido. As praças a 
que se refere o autor, não têm a forma 
nem a função das place-étoiles, tão 
conhecidas em Paris, como a Place 
Charles de Gaulle ou a Place de la 
Nation.
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seus motins. As ruas largas e retas, além de melhorar a circulação, facilitam 

o deslocamento das tropas, se necessário. “A Reforma Haussmann tornou-se 

‘o modelo dos modelos’ de intervenção na estrutura urbana quando a luta de 

classes tornava-se acirrada e o urbano assumia a dimensão política dos con-

frontos abertos pelas insurreições proletárias.” (BARBOSA, 1990, v. 2, p. 209).

 No caso do Rio, subjacente a todo o discurso de modernidade e higiene, 

existe a decisão de tirar o proletariado do Centro e devolvê-lo à elite, renovado 

e valorizado, para seu desfrute. Em verdade, suspeita-se que a forma de vida 

dos pobres e sua concentração em determinada área possam gerar uma revolta, 

que são perigosos e que, portanto, devem ser dispersados, para desarticular 

uma possível manifestação popular. Barbosa (1990) afirma ainda que o caso 

do Rio não é uma transposição do modelo de Paris, mas a tradução de uma 

estrutura urbana que vai se tornando universal.

Não se pode negar que o caso do Rio tem uma particularidade. Enquan-

to, em Paris, Haussmann ataca a era das revoluções, ao incluir, em seus planos 

de eficiência, saúde e beleza, intenções de natureza contra-revolucionária, 

contra os baluartes da classe trabalhadora, no Rio, Pereira Passos golpeia a 

tradição da sociedade da casa-grande e dos sobrados, atacando os baluartes 

de um ambiente e de uma cultura afrobrasileira.

Um comentário a mais

Pode-se dizer que as reformas – tanto a de Paris como a do Rio – são 

conhecidas por suas novas avenidas, largas, arborizadas, abertas no centro da 

cidade, desvalorizado e abandonado, lugar de concentração de uma população 

pobre, sem higiene, foco de epidemias e de rebeliões.

As intervenções que se realizam em Paris são conhecidas como  

haussmannização, termo que reflete o aburguesamento da cidade, a produção 

de um conjunto coerente, construído sob o princípio da harmonia racional, 

uma forma urbana nova e original distinta da cidade clássica,57 ou colo-

nial no caso do Rio. Sob essa ótica, concorda-se que o Rio passa por uma  

haussmannização, passa por um processo de aburguesamento da cidade, sob 

o comando de Pereira Passos à frente da Prefeitura.

Outras comparações são possíveis. Quanto aos objetivos das reformas, 

em Paris há o propósito de transformar a cidade na grande capital de um 

Império, destinado a expandir-se, valorizando sua vocação comercial e finan-

ceira. No Rio, o objetivo é transformar a cidade, para que assuma sua posição 

de capital de uma nova República, que quer esquecer seu passado colonial 

e inserir-se no capitalismo internacional, retomando sua hegemonia como 

57 Segundo Marchand (1993),  
a cidade clássica define-se por um 
tecido variado, feito com retalhos, 

sem conexão uns com os outros, sem 
controle, com as construções erguidas 

sem normas, pondo um palácio ao 
lado de um casebre. 
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cidade capital mais importante da América do Sul, com vocação financeira 

e comercial, centro de importação e exportação.

Nos dois casos, o projeto da rede viária é esquemático, sem vinculação 

direta com a cidade existente. As novas avenidas rasgam ruas, becos, praças 

e construções, formando uma nova rede viária, que se superpõe à antiga. 

Aproveitam-se algumas vias nesse processo, mas altera-se a largura e retifica-

-se ou modifica-se o seu traçado. Como elementos novos que se incorporam a 

um tecido já existente, as mudanças são realizadas somente nas novas ruas; 

as outras permanecem da mesma forma, com seu aspecto e seus traçados. 

Há, de todas as formas, uma clara intenção em fazer com que, no Centro, 

se consolidem as funções comerciais, financeiras e administrativas, ao lado 

das funções de lazer num espaço novo, com árvores, largas calçadas, cafés, 

modernas lojas, teatros e outros equipamentos de entretenimento.

Em outras partes da cidade, há uma nova orientação de funções, com 

a valorização dos bairros residenciais, providos da infraestrutura necessária. 

No caso do Rio, assim como no de Paris, pode-se dizer que, nos bairros bur-

gueses e de classe alta, os benefícios são implantados muitas vezes antes da 

chegada dos novos habitantes; enquanto isso, os bairros proletários devem 

esperar sua vez.

A facilidade de circulação de pessoas ou de mercadorias, na cidade, 

é um ponto importante nos dois projetos. Em Paris, as gares – portas de 

entrada da cidade – são o meio de comunicação da capital com as demais 

províncias da França e com os outros pontos da Europa. No novo traçado das 

ruas, a conexão entre as gares tem um alto grau de importância, a mesma 

que têm as avenidas do Rio na conexão do porto com as zonas industriais, 

comerciais e financeiras. Aqui, a atividade econômica e uma boa circulação 

de mercadorias dão o tom fundamental da nova rede viária.

Outro ponto em comum entre a reforma de Haussmann e a de Pereira 

Passos é que ambas decorrem de projetos de terceiros. Em Paris, Napoleão 

III é o autor do projeto de abertura de ruas, e entrega a Haussmann um plano 

da cidade com as novas vias desenhadas em cores, segundo a prioridade. 

O plano de transformação do Rio é uma mistura de projetos anteriores, com 

complementos feitos por engenheiros do Governo Federal, como Paulo de 

Frontin e Francisco Bicalho.

Das diferenças entre os planos, destaca-se o espaço onde se produzem 

as intervenções. Paris é uma cidade amuralhada, uma cidade já construída, 

que, através de um plano de reforma, muda sua estrutura viária, funcional 

e espacial, redistribuindo sua população e hierarquizando seus espaços. No 
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Rio, apesar das transformações na área central, há um novo alinhamento 

no crescimento urbano, um plano de expansão, com a inclusão, na nova 

estrutura urbana, de bairros ainda inexistentes, ou áreas quase desertas.  

A nova estrutura viária, funcional e espacial expande-se para fora do núcleo 

central, tornando fundamental a participação de novos meios de transporte 

e de empresas concessionárias dos serviços públicos.

Não discutimos ou discordamos da importância de Paris como mo-

delo para o Rio de Janeiro, tampouco da influência de Haussmann sobre 

Pereira Passos. Mas acreditamos que o projeto do Rio não se resume a uma  

haussmannização.

Analisando os planos de Grandjean de Montigny, de Beaurepaire Rohan, 

da Comissão de 1875 e algumas das propostas pontuais do final do século 

XIX, percebe-se que muitas das obras realizadas por Pereira Passos já esta-

vam ali concebidas. Durante todo o século XIX, as discussões em torno do 

urbano demonstram a necessidade de mudanças estruturais, de intervenções 

que só precisavam de condições para ser implantadas, condições políticas 

e financeiras.

São essas as condições de que dispõem os dois prefeitos, com uma total 

liberdade de ação para a implementação dos planos, mesmo que de forma 

ditatorial. Essa forma de impor as decisões e a brutalidade dos trabalhos são 

condições sine qua non para levar adiante o projeto de remodelação da cidade 

do Rio, esteja ele baseado ou não nas obras de Haussmann. O que há de 

semelhante nas obras do Rio e de Paris é o apoio das classes dominantes e 

a consequente dispersão da população que habita no Centro.

Entre 1853 e 1870, Paris já é uma cidade consolidada, com sua própria 

história, uma grande cidade, que já tem mais de um milhão de habitantes 

em 1850, e um importante centro econômico e cultural da Europa. O Rio, 

entretanto, em princípios do século XX, ainda é uma cidade que está por se 

fazer, com uma população, em 1906, de 811.443 habitantes. (CHALHOUB, 

1986, p. 25-26) Sua pequena história envergonha a classe dominante, que 

busca, nas cidades já consolidadas, exemplos que permitam transformá-la, 

de forma a ser reconhecida por seus próprios méritos. Ao final, ela obtém 

êxito. Depois da Reforma Passos, o Rio passa a ser conhecido no mundo 

como a Cidade Maravilhosa.
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Outros projetos

Acaba o período Pereira Passos e sua reforma urbana no Rio, mas não 

se encerra a fascinação que Paris e a França despertam na sociedade carioca.  

A segunda década do século XX não se caracteriza como um período de grandes 

intervenções no urbano, mas não significa que se tenha deixado totalmente 

de pensar a cidade e seus problemas. É na década de 20 que o Rio, uma vez 

mais, volta a ser o centro das atenções. Seu espaço urbano sofre drásticas 

cirurgias como, por exemplo, a conclusão do desmonte do Morro do Castelo. 

É ainda nessa época que renomados arquitetos e urbanistas convidados 

propagam soluções para a cidade.

Apesar de temas relativos às metrópoles europeias e norte-americanas 

estarem nos congressos e nas publicações, e de essas informações circularem 

pelo Brasil, a importância dos franceses no debate sobre a cidade continua 

tendo muita relevância na década de 20. (PEREIRA, 1996, p. 367-368) 

Com relação aos arranha-céus, são mais frequentes as referências à Ville 

Contemporaine pour trois millions d’habitants de Le Corbusier58  que ao 

Chicago Tribune,59 dos Estados Unidos.

Em finais da década de 20, Alfred Agache,60 arquiteto-urbanista francês, 

realiza um projeto de expansão, renovação e embelezamento para a cidade 

do Rio, segundo os princípios da Beaux-Arts, com claras influências do 

City Planning americano. Também segue o modelo haussmanniano, pois as 

avenidas que propõe têm relação com aquelas referidas no plano de Daniel 

H. Burnham e Edward M. Bennet para Chicago e com o movimento City 

Beautiful, considerado como uma reinterpretação de Haussmann e Paris, 

feita pelos norte-americanos.

Le Corbusier, em 1929, passa pelo Rio e deixa o croqui de um projeto 

de ordenação para a cidade, baseado em quatro princípios fundamentais:  

o descongestionamento do centro da cidade; o aumento da densidade popu-

lacional; a ampliação dos meios de circulação; e a ampliação das áreas de 

parque. Seu projeto compõe-se de um edifício-viaduto, que cruza a malha 

urbana por cima das edificações existentes e que tem como jardim as encostas 

das montanhas e como panorama a Baía de Guanabara.

Com esses dois franceses, ou, melhor dizendo, um franco-suíço e um 

francês, podemos afirmar que se encerra uma etapa da influência do modelo 

urbanístico francês, e começa outra etapa, influenciada pelo modelo norte-

-americano e seus arranha-céus, influência que já se pode encontrar nos 

58 Charles Edouard Jeanneret Gris – 
Le Corbusier – formado pela Escola 
de Arte de La Chaux-de-Fonds, 
especializado em Arquitetura. Em 
1922, apresenta seu estudo de 
urbanismo Ville Contemporaine pour 
trois millions d’habitants e, em 1925, 
o Plan Voisin para Paris.

59 O concurso para a nova sede do  
Chicago Tribune acontece em 1922  
com a participação de 265 arquitetos 
de 23 países. O projeto vencedor, 
uma torre neogótica de autoria dos 
norte americanos John Mead Howells 
e Raymond Hood, foi construído 
na Michigan Avenue em 1923-5. 
(HITCHCOCK, 1993, p. 514)

60 Agache, junto com Louis Bonnier e 
Marcel Auburtin, são os fundadores 
da Société Française des Architectes 
Urbanistes, criada em 1913. Em 
1917, são professores da École d’Art 
Public, onde ensinam os princípios da 
organização de cidades e da formação 
de urbanistas. Sua formação é a da 
École des Beaux-Arts de Paris, onde 
termina seu curso em 1905. Agache 
participa da Société des Architectes 
Diplômés par le Gouvernement e 
integra a comissão organizadora 
do concurso para o projeto da nova 
capital do Equador, New Guayaquil. 
Também é membro do Musée Social 
de Paris e colabora nos trabalhos 
da Section d’Hygiène Urbaine et 
Rurale do Museu desde 1909. Sob a 
direção de Eugène Henard, e com o 
Arquiteto Henri Prost, contribui para 
o desenvolvimento do plano de Paris 
depois da demolição das fortificações 
entre 1909-1910. Os debates giram 
em torno de questões relativas aos 
espaços verdes e da regulamentação 
dos planos de ordenação e extensão. 
Para o estudo da trajetória de Agache 
Ver Bruant (1994, 1996).
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desenhos de Agache para a Esplanada do Castelo, área resultante do desmonte 

do morro de mesmo nome.

De Pereira Passos a Agache

Na década de 10, depois do período das demolições, da renovação 

urbana e da definição dos novos eixos de expansão da urbe, o Rio de Pereira 

Passos já é considerado obsoleto,61 velho, suas edificações começam a ser 

substituídas por novas construções mais altas, e a paisagem, ao estilo belle 

époque, começa “[...] a se desintegrar sob a pressão de novas forças trans-

formadoras e propulsoras da expansão da cidade.” (PEREIRA, 1996, p. 365)

Enquanto pensam e executam a reforma, no período 1902-1906, os 

técnicos e políticos não se dão conta dos novos desafios do crescimento 

urbano, e somente se ouve falar do debate sobre uma nova forma de ver a 

cidade, do nascimento de uma nova disciplina, o Urbanismo, e de um novo 

profissional, o urbanista. A Reforma Passos é feita sem um projeto geral para 

a cidade, sem técnicos especialistas, sem “urbanismo”. O que faz Pereira 

Passos são intervenções pontuais na malha urbana, baseadas na higiene e 

na ciência positivista.

Entre nós, as ideias urbanísticas e os projetos para a cidade tiveram muito 

mais o caráter de resolução de ‘problemas técnicos’ e intervenção no equi-

pamento de situações críticas da cidade do que o de uma política de reforma 

urbana baseada no pressuposto da necessidade de planejamento da cidade 

que enquadrasse seus problemas sociais derivados de uma ‘má urbanização’. 

(PECHMAN, 1996, p. 336)

O “urbanismo” de Pereira Passos apresenta-se como uma tradução 

das teorias higienistas/urbanísticas europeias, quer dizer, o enquadramento 

de tudo na lógica higienista da circulação e da diferenciação, a renovação 

urbana a partir dos princípios de melhoria e embelezamento do cenário urbano 

e a construção da imagem de uma cidade civilizada para ser admirada pelo 

país e pelo mundo.

As administrações que sucedem a de Pereira Passos têm como objetivo 

a consolidação da capital administrativa da República e de um centro de 

turismo. O polo industrial desloca-se para São Paulo e Minas Gerais. O Rio, 

enquanto isso, assume seu caráter de cidade balneário e de serviços.

61 A valorização dos terrenos no 
Centro, a falta de espaços livres e 

os novos modelos norte-americanos 
fazem com que se considerem as 

construções da Avenida Rio Branco 
(a Avenida Central tem seu nome 

mudado depois da morte  
do Barão do Rio Branco em 1912) 

obsoletas, iniciando-se o processo de 
substituição das edificações belle-

époque pelos arranha-céus.
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De 1906 a 1930

A transfomação urbana do Rio, no período 1906-1930, é o reflexo das 

contradições do sistema político-econômico do País. Os Governos Federal e 

do Distrito Federal, que representam a classe dominante, dão continuidade à 

reordenação urbana do Centro e ao embelezamento da Zona Sul. As cirurgias 

urbanas sucedem-se nos bairros pobres, e as indústrias dirigem-se para os 

subúrbios, criando áreas novas, atraindo infraestrutura e gerando empregos.

Na década de 10, a preocupação dos técnicos brasileiros é resolver a 

divisão da cidade, as diferenças de serviços, a distribuição de equipamentos 

públicos por diferentes zonas, o problema habitacional e o crescimento das 

favelas, a falta de investimentos em transportes de massa e a pressão imo-

biliária no Centro.

São feitas distintas propostas para intervir na estrutura urbana do Rio, 

mas poucas são realizadas. Os engenheiros, técnicos da Prefeitura, médicos-

-sanitaristas e intelectuais pedem uma solução para os problemas da cidade 

e sua falta de infraestrutura. São feitas pequenas intervenções pontuais, mas 

os problemas essenciais continuam sem solução: faltam habitações, água, 

luz, rede de esgoto e transportes.

A década de 20 traz uma mudança de postura, uma nova forma de 

vida urbana, que exige uma nova metodologia para intervir na cidade: é a 

vez dos urbanistas. A cidade deixa de ser pensada só em seu aspecto estético 

e espacial, para comportar, também, uma leitura social e moral. “Assim se 

começa a pensar a cidade como organismo, como um todo que precisa ser 

estudado globalmente por homens capacitados pela técnica e legitimados 

pela racionalidade da ciência.” (STUCKENBRUCK, 1996, p. 22)

Existe uma mudança de relação entre o poder e o saber. Até a década de 

20, os arquitetos e engenheiros fazem parte de uma elite cujo ponto de distinção 

é a educação. Esses profissionais articulam-se com o poder pela sua origem 

social, mais do que pelo seu conhecimento e formação técnica. O processo 

de urbanização e a inserção da classe média mudam a concepção assistencial 

e a solução paternalista, voltando-se para o estudo dos problemas sociais.

A expansão da malha urbana, entre 1906 e 1930, segue dois vetores 

distintos: para as zonas norte e sul, bairros de classe média e alta, promovida 

pelo Estado e companhias concessionárias dos serviços públicos; e em dire-

ção aos subúrbios, local de residência do proletariado, excluído, sem dúvida, 

desse apoio institucional. A cidade funciona segundo duas lógicas distintas:

[...] um núcleo bem servido de infra-estrutura, onde a ação pública se fazia 

presente com grande intensidade e onde residiam as classes mais favore-

cidas, e uma periferia carente dessa mesma infra-estrutura, que servia de 
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local de moradia às populações mais pobres, e onde a ação do Estado era 

praticamente nula. (ABREU, 1988, p. 82)

A diferença de tratamento contribui para a definição de um zoning, 

tanto funcional como social. Embora não constitua formalmente um projeto, 

essa definição pode ser percebida na distinção de funções para determinados 

espaços. Algumas são permitidas e prioritárias na zona sul, e outras são proi-

bidas. É o caso das indústrias, proibidas em Copacabana, ou do comércio, 

vedado em algumas ruas do mesmo bairro.

Entre as realizações da década de 20, o desmonte do Morro do Castelo, 

realizado por Carlos Sampaio, à frente da Prefeitura do Rio (1920-1922), 

constitui um marco na mudança de pensamento dos engenheiros que “[...]

com uma visão mais profissional do seu métier transcendem a velha visão de 

obra e avançam na direção da proposição de uma funcionalidade/racionalidade 

que sirva de base à reordenação do espaço.” (PECHMAN, 1996, p. 355)

Durante o período de Carlos Sampaio, são elaborados quatro projetos62  

para a cidade, e, apesar de não se realizarem, podem ser interpretados 

como indício de uma preocupação com a racionalidade e o planejamento da 

ordenação urbana.

Na sua administração, constrói-se um novo cais na parte sul do Centro, 

entre a Ponta do Calabouço e a Glória. Também é complementada a Avenida 

Beira-Mar, aberta por Pereira Passos, com o contorno do Morro da Viúva, 

entre Flamengo e Botafogo. Entre outras obras, dá-se o embelezamento e 

saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas, reconstrói-se a Avenida Atlântica 

em Copacabana e abre-se a Avenida Maracanã na Tijuca. Na opinião de 

Maurício de Abreu (1988, p. 78), o período Carlos Sampaio não passa de 

uma nova etapa no processo de depuração da área nobre da cidade dos usos 

e da população não desejada.

Alaor Prata, que governa o Rio entre 1922 e 1926, cria comissões que 

propiciam discussões entre arquitetos e engenheiros, divulgando a percepção 

da cidade como um organismo onde as partes devem articular-se para formar 

um todo. Essas comissões são as responsáveis pela formação do corpo de 

urbanistas da cidade, uma vez que os debates entre os profissionais fazem 

com que o poder público acabe por coordenar um novo campo do saber:  

o Urbanismo. 

[...] com Alaor Prata o Poder Público tomou definitivamente as rédeas do 

processo de urbanização global que se pretendia para o Rio, e para tal em-

preitada seria absolutamente necessária a confecção de um plano geral de 

melhoramentos para a Cidade. (STUCKEMBRUCK, 1996, p. 60)

62 Os projetos são de: Costa Moreira; 
Adamczky; Engenheiros Eugênio L. 

Franco e Augusto F. Ramos; Cortez e 
Bhruns. (SILVA, 1996)
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Para fechar o período, Antônio Prado Júnior, prefeito entre 1926 e 

1930, contrata o arquiteto-urbanista francês Alfred Agache,63 para elabo-

rar um projeto de reordenação da cidade. Segundo Denise Stuckenbruck 

(1996, p. 25), o fato de Agache ter se instalado no Brasil é importante para 

a consolidação definitiva do Urbanismo, que, aos poucos, se desenha no 

Brasil como um novo campo do saber e do poder. Maurício de Abreu (1988,  

p. 86) considera a presença de Agache no Rio o exemplo mais importante 

da tentativa, por parte da República Velha, de controlar o desenvolvimento 

da forma urbana no Rio. Em 1929, o Rio de Janeiro também recebe a visita 

de Le Corbusier,64 que faz um projeto para a cidade.

Do Morro do Castelo à Esplanada do Castelo

Não se pode contestar que a obra mais importante do período de Carlos 

Sampaio foi o desmonte do Morro do Castelo. Sob o pretexto da necessidade 

de uma melhoria sanitária na cidade e de uma área para abrigar a Exposição 

Universal em comemoração ao Centenário da Independência do Brasil, em 

1922, desaparece o morro onde se instalou a cidade, depois da expulsão dos 

franceses da Baía de Guanabara, no século XVI. O Morro do Castelo abrigou 

as grandes residências que se transformaram em cortiços em finais do século 

XIX, depois da saída da classe abastada em busca dos novos bairros, mais 

agradáveis.

A célebre montanha, histórica porque ali se fundou a cidade do Rio de Janeiro, 

sagrada com a existencia de um convento e duas igrejas e lendaria ou mes-

mo encantada em virtude dos tunneis subterraneos, onde dizia-se existirem 

thesouros consideraveis de ouro e de pedras preciosas, desafiava, ha mais de 

um século, os médicos que aconselhavam a sua demolição para melhorar as 

condições hygienicas da cidade, e punha a prova a vontade dos engenheiros 

que viam nessa obra gigantesca um trabalho téchnico de importancia, a par 

de uma operação lucrativa, já pela area da base do morro, já pela extensão 

da superficie ganha ao mar. (SAMPAIO, [192-], p. 4)

Discute-se sobre o desmonte do Morro do Castelo desde 1796, como 

uma proposta para a melhoria do espaço sanitário da já então capital do 

País. Em 1798, um informe médico condena a sua permanência, alegando 

que é uma barreira para a circulação de ar procedente do mar, com a qual 

se aumenta o calor da cidade, contribuindo para a proliferação de doenças. 

Outras vezes, o Morro do Castelo é tema de discussão, como em 1811 e 1843. 

Em 1891, o mesmo Carlos Sampaio obtém uma concessão à sua empresa 

para o arrasamento do Morro do Castelo, mas não segue com seu projeto de 

63 Analisaremos Alfred Agache e seu 
projeto para o Rio mais adiante.

64 O projeto de Le Corbusier será  
analisado mais adiante.
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desmonte, por causa da crise da época. Só em 1922 realiza-se o projeto, 

eliminando uma enorme área residencial e o berço da cidade,

[...] porque formava um antepáro à ventilação que, durante o dia, se produz 

sempre pela entrada da barra. [...] e produzia, por seu aspecto inesthético e 

asqueroso uma má impressão ao viajante, que, ao entrar na esplendida bahia 

do Rio de Janeiro, tinha a mesma sensação que se teria ao ver uma linda 

bocca com o dente da frente cariado. (SAMPAIO, [192-], p. 4-5)

Ainda com o argumento da higiene e do arejamento, derruba-se o mor-

ro e, junto com ele, o bairro da Misericórdia, que se localiza em sua base, 

apagando-se os últimos vestígios do Rio colonial do passado. “Importava,  

a partir de então, dar as costas à história e caminhar rumo às promessas do 

futuro.” (VAZ, 1994, p. 92)

A grande valorização do solo, no Centro, faz pressão que se amplie a 

sua área. O desmonte do morro abre a possibilidade de se criar um espaço, 

uma esplanada, e permite a utilização da terra para o aterro de parte da baía. 

Chega o momento de construir uma cidade moderna, sem os elementos tradi-

cionais do passado, tirando de uma área valorizada as prostitutas, lavadeiras 

e vagabundos que moram no morro.

Para as elites era um absurdo que em menos de duas quadras do Municipal 

pudesse existir amontoados de casebres imundos.

[...] A presença física do Castelo era a negação de uma cidade moderna. 

O morro não só obstruía a circulação, elemento indispensável para o mo-

vimento; como explicitava a irracionalidade e o caos do espaço urbano. 

(SILVA, 1993, p. 194)

Nessa operação, o resultado financeiro já é razão suficiente para justificar 

o desmonte do morro, mas também há a higiene, a facilidade de circulação,  

a criação de um parque às margens da baía e as razões estéticas, argumentos 

idênticos aos de Pereira Passos. O Prefeito considera que o orçamento da 

Prefeitura deve ser investido em obras, cujo retorno financeiro seja viável, 

justificando que o desmonte do Castelo não só contribui para o desenvolvi-

mento da cidade, então asfixiada, mas também, para a reprodução do capital.

O processo de desapropriação e demolição do morro transforma a apa-

rência do Centro, desaloja dezenas de famílias, destrói numerosas casas e 

suscita muitos elogios e muitas críticas. Cada intervenção no Centro expulsa 

uma parte de sua população, que se vê obrigada a mudar de domicílio. As 

ações da gestão de Pereira Passos contribuem para a formação das favelas, 
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e, com o desmonte do Morro do Castelo, desaparece o mais antigo núcleo 

residencial da cidade.

Tudo delira e todos nós estamos atacados de megalomania. De quando em 

quando, dá-nos essa moléstia e nós nos esquecemos de obras vistas, de 

utilidade geral e social, para pensar só nesses arremedos parisienses, nessas 

fachadas e ilusões cenográficas. Não há casas, entretanto, queremos arrasar 

o morro do Castelo, tirando habitação de alguns milhares de pessoas. (LIMA 

BARRETO, 1920 apud NEVES, 1994, p. 144)

São vários os projetos apresentados para a realização do desmonte e a 

utilização de suas terras. O Engenheiro Paulo de Frontin propõe que se utilize 

a terra para o prolongamento do porto, em direção às praias de São Cristóvão 

e Caju. Há outro projeto para a construção de um grande porto entre a Ponta 

do Calabouço e a Ilha das Cobras. Jerônimo Teixeira de Alencar Lima projeta 

o prolongamento da Avenida Rio Branco, em direção à Ponta da Glória. 

(SAMPAIO, 1924, p. 58)

O que pretende o Prefeito Carlos Sampaio é utilizar o material do morro 

para o aterro da Ponta do Calabouço e o aterro de uma praia junto ao morro, 

economizando transporte de terra, projetando um novo traçado para o Saco 

da Glória e evitando, assim, problemas com a ressaca. Em seu projeto, uma 

parte da área destina-se a parques e jardins e outra a edificações. No total, 

obtém-se 384.424m2 de área aterrada (REIS, 1977, p. 80) e 431.534m2 

de esplanada (NEVES, 1994, p. 144), para anexar ao Centro.

Depois de todo esse movimento, a Esplanada do Castelo (Fig. 21), assim 

como as áreas aterradas, abrigam, em 1922, a Exposição Universal, para 

comemorar o 1º Centenário da Independência do Brasil. Nesse momento,  

o Rio é a “Porta do Brasil” e, como uma vitrina, tem que refletir a moderni-

dade do País. Para isso, é necessário modernizar a cidade para receber os 

visitantes da exposição.

Para essa grande área, obtida com o desmonte do morro e o aterro da 

baía, necessita-se de uma proposta de ocupação que seja algo mais que uma 

simples trama de quadrículas. A cidade, a população e os técnicos exigem 

um plano especial. Prado Júnior, prefeito do Rio de 1926 a 1930, contrata 

Alfred Agache, que, em seu projeto, tenta transferir para o Rio um urbanismo 

de estilo ainda parisiense, com “[...] grandes perspectivas, baseado numa 

trama de boulevares, praças, roind-points e pontos focais, estruturada sobre 

um eficiente sistema de transporte e com cuidados especiais a certas áreas 

consideradas ‘Marcos de Referência’ urbana.” (OLIVEIRA, 1978, p. 9)
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A área utilizada para os pavilhões da Exposição Universal de 1922 

é, mais tarde, ocupada pela Feira de Mostras, que fica até 1930, quando, 

finalmente, urbaniza-se a Esplanada do Castelo, com largas avenidas e edi-

ficações monumentais, embora o projeto de Alfredo Agache não tenha sido 

considerado em sua totalidade.

Agache e Le Corbusier

Depois da Grande Guerra (1914-1918), a necessidade de reconstruir 

as cidades gera, em distintos países, debates sobre questões técnicas e com-

petências administrativas, referentes à organização e à execução dos planos 

urbanísticos dos novos tempos. O movimento de reflexão sobre as cidades 

advém da cultura tecnológica moderna, industrial e urbana, sem nacionalismo.

Os franceses são importantes na internacionalização do tema e, como a 

França influencia o Brasil desde princípios do século XIX, era natural que pro-

fissionais de origem francesa viessem ao Rio para tentar resolver os problemas 

da cidade. Como já nos referimos anteriormente, um deles é Alfred Agache, 

arquiteto-urbanista com influência da Beaux-Arts, e outro é Le Corbusier, 

arquiteto autodidata que defende o “espírito novo”.

 21. Vista aérea da Esplanada do Castelo após desmonte do Morro do Castelo - Rio de Janeiro -  
foto de C. Kfuri - década de 20 do século XX
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65 Segundo Françoise Choay, o termo 
“urbanismo” foi proposto por Ildefons 
Cerda, em seu trabalho Teoría General 
de la Urbanización de 1867,  
e introduzido na França, na primeira 
década do século XX, por H. Prost e 
um grupo de praticantes que atuavam 
em volta do Musée Social.  
(CHOAY, 1994)

As discussões, no Brasil, sobre as cidades remontam ao século XIX, lide-

radas por médicos-sanitaristas e engenheiros. Em finais do século, projeta-se 

uma nova cidade – Belo Horizonte. Outras, como Rio de Janeiro, São Paulo e 

Recife, são objeto de projetos de reordenação e reforma urbana. O século XX 

muda um pouco o sentido do pensamento urbanista, deixando aos arquitetos 

a condução desse processo. Agache e Le Corbusier contribuem para a valori-

zação do arquiteto, quando o elemento de discussão e intervenção é a cidade.

O projeto de Alfred Agache

Em 1926, Prado Júnior é o novo prefeito do Rio, e tem o projeto de 

finalizar o desmonte do Morro do Castelo (interrompido pelo seu antecessor) 

e fazer um plano para reordenar a cidade. As discussões em torno do tema 

são muitas. Quem poderia conduzir esse processo? Arquiteto ou engenheiro, 

nacional ou estrangeiro, essas são algumas das dúvidas, e diferentes são 

as visões sobre o plano de que a cidade precisa. Os arquitetos pensam nos 

aspectos estéticos da materialidade da cidade. Os engenheiros incluem, no 

seu discurso higienista, uma apelação estética e a questão da circulação, já 

que a cidade cresce de forma desordenada, e o caos deve ser racionalizado 

através de um plano que prepare a cidade para o progresso e o futuro.

Não se pode dizer que é uma escolha tranquila e unânime. Muito se 

discute. Uns preferem a escolha de um profissional do País; outros argumen-

tam que ainda não existem, no Brasil, profissionais com formação adequada 

para esse projeto. Enquanto a polêmica está na cidade, principalmente na 

imprensa, a Prefeitura precisa decidir o que fazer com o espaço vazio da 

Esplanada do Castelo.

Ao fim, decide-se por um estrangeiro, que pode ser, a princípio, Josef 

Stübben, Edward Bennett, Léon Jaussely ou Alfred Agache. (SILVA, 1995,  

p. 229) Ganha a Arquitetura, ganha Agache, que é contratado em 1927 para 

proferir, no Brasil, uma série de conferências sobre Urbanismo, e também para 

fazer um estudo do plano de reordenação, expansão e embelezamento para 

a cidade do Rio de Janeiro. A decisão por Agache deve-se ao conhecimento 

que se tem dos seus projetos, realizados em outras cidades, especialmente o 

de Canberra, Austrália, realizado em 1910, pelo qual obtém o terceiro lugar 

no concurso.

A Agache é atribuída a criação do termo “Urbanismo”,65 em 1912, 

que, para ele,

[...] é uma Sciencia e uma Arte, e sobretudo uma Philosophia social. Entende-

-se por Urbanismo o conjuncto de regras applicadas ao melhoramento da 
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edificação, do arruamento, da circulação e do descongestionamento de 

artérias públicas. E a remodelação, a extensão e o embelezamento de 

uma cidade levados a effeito mediante um estudo methódico da geografia 

humana e da topografia urbana sem descurar as soluções financeiras [...]. 

(AGACHE, 1930, p. 4)

Com base nas referências citadas, Prado Júnior anuncia oficialmente a 

contratação de Alfred Agache, que chega ao Rio em 25 de junho de 1927, para 

a realização das conferências sobre Urbanismo e também para a elaboração 

de uma proposta para a reordenação da cidade. Durante sua intervenção na 

Assembleia Legislativa, o Prefeito expressa os motivos que

[...] me levaram a convidar o célebre especialista Sr. Alfred Agache para vir 

ao Rio de Janeiro fazer algumas conferências sobre urbanismo, procurando, 

deste modo, despertar o interesse geral pela organização de um plano me-

tódico de remodelação da Cidade.

[...] Julgo escusado esclarecer a necessidade urgente da organização do plano 

de remodelação do Rio de Janeiro, segundo os princípios desta ciência mo-

derna que é o urbanismo. (PRADO JÚNIOR, 1927 apud REIS, 1977, p. 90)

As palestras de Agache, um total de três, realizam-se no Teatro Mu-

nicipal. Ele também vai ao Liceu Francês e ao Automóvel Clube. Da Capital 

Federal, Agache vai a Recife, Belo Horizonte e, depois, a São Paulo, onde 

realiza conferências sobre Urbanismo. Enquanto isso, no Rio, a população 

desconfia de seu projeto, porque teme que objetive apenas o embelezamento 

da Zona Sul. Reclamações chegam até a imprensa, cobrando um plano geral, 

com infraestrutura para toda a cidade, independentemente da classe social 

que habita cada região.

Ao voltar ao Rio, Agache instala-se num escritório, na Avenida Rio 

Branco, com sua equipe, formada pelos Arquitetos E. de Groer e W. Palan-

chon, para as questões de urbanismo; Engenheiro A. Duffieux, para as de 

saneamento; e o Engenheiro-Arquiteto Arnaldo Gladosch, para as relativas 

às instalações industriais. Junto à sua equipe francesa, encontramos jovens 

arquitetos da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro: D. Albuquer-

que, Afonso Reidy, Santos Maya, Atílio Corrêa Lima, M. Barroso e H. Pelagion. 

(STUCKENBRUCK, 1996, p. 100)

Eis aqui a capital de um paiz que tem 40 milhões de habitantes cujo Senado 

está installado num antigo pavilhão de exposição. A Camara dos Deputados, 

edificada entre duas pequenas ruas, apesar de sua construcção recente 

apresenta-se já insufficiente. Afóra o Ministerio das Relações Exteriores e 

o dos Correios, installados in antigos palacios preparados para esse fim, 
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os outros ministerios occupam locaes pouco apropriados e sem conforto e, 

para as paradas militares ou demonstrações patrioticas, a cidade não possúe 

uma praça de honra nem avenidas espaçosas e convenientemente traçadas. 

Se o porto está apetrechado da fórma mais moderna e é tido como um dos 

melhores, o centro dos negócios, pelo contrario, continúa a gravitar em volta 

das ruas estreitas e pouco extensas da antiga cidade colonial, tendo sido o 

unico melhoramento a abertura da Avenida Rio Branco, insufficiente já para 

o trafego sempre crescente da cidade. (AGACHE, 1930, p. 122)

Com essa visão da capital, Agache começa seus estudos para a elabo-

ração de um plano de transformação da urbe, ao menos do Centro e da Zona 

Sul, numa cidade monumental, com o objetivo de ordená-la e embelezá-la, 

segundo critérios funcionais e de estratificação social do espaço.

Em seu plano, com a ideia de que urbanismo é como uma atividade 

integrada às outras numa cidade, pretende orientar o crescimento normal, 

sistematizar sua expansão, metodizar sua vida coletiva e organizá-la para as 

futuras necessidades. Considera, pois, os problemas da cidade de forma global.

[...] não é de conceber sómente um preparo mais ou menos feliz para o centro 

da cidade. O verdadeiro problema consiste em dotar todo o conjunto de um 

vestuario bastante amplo de modo a lhe permitir um crescimento normal sem 

entraves e sem emmendas desastrosas. (AGACHE, 1930, p. 130)

Segundo Vera Rezende (1982, p. 40), o plano de Agache tinha o 

objetivo de reordenar a cidade, para que ficasse de acordo com os modelos 

modernos, aspiração da burguesia urbana. Também é uma concessão que essa 

burguesia, que se aproxima do poder, faz à oligarquia, resolvendo conflitos 

entre elas e restaurando a ordem.

De uma forma geral, o plano de Agache analisa o Rio como a capital do 

País, uma cidade com funções político-administrativas, econômicas e portuá-

rias, além de mercado comercial e industrial. Com base nessas funções, seu 

plano inclui um zoneamento, para assegurar a existência e a localização dos 

equipamentos funcionais. Traça uma rede de comunicação, para que haja uma 

conexão fácil entre esses equipamentos e o resto da cidade. Propõe habitações 

confortáveis e agradáveis para as distintas classes sociais e estabelece regras 

para sua edificação. Também encontramos a preocupação com a higiene,  

a saúde da população e a ventilação. Há um cuidado especial com a estética e 

com os problemas construtivos. Podemos dizer, sobre seu projeto, que, como 

na Reforma Passos, as prioridades são a circulação, a higiene e a estética.

Ao considerar a cidade como um organismo vivo que nasce, cresce, vive, 

enfraquece e morre, compara os equipamentos da cidade com as funções 
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orgânicas, como a circulação, a respiração e a digestão. A respiração se faz 

através dos espaços vazios, avenidas, praças e jardins; a circulação se faz pelo 

sistema viário que une toda a cidade, leva a vida dos pontos mais afastados 

para o Centro, o coração da cidade, e vice-versa; e o sistema digestivo, que 

é a rede de esgoto. Para que a cidade funcione bem é necessário que suas 

funções estejam bem cuidadas. Em seu diagnóstico, o Rio é 

[...] um corpo que teve um desenvolvimento demasiado rapido, e cujos orgãos, 

que não tiveram ainda o tempo de se adaptar à nova estructura do conjunto, 

funccionam mal e não prestam os serviços necessarios. A necessidade de 

um tratamento racional impõe-se. (AGACHE, 1930, p. 122)

Para obter o resultado esperado, propõe a melhoria do saneamento,  

a expansão do porto, um novo desenvolvimento para a área central, a abertura 

de ruas e a reorganização do sistema de transportes. Agache ataca principal-

mente os problemas do trânsito, com grandes artérias de circulação e rond 

points. Entra com o zoning, definindo áreas e funções na cidade.

Com o objetivo de aumentar a eficiência, o esquema de circulação 

pretende chegar aos pontos mais afastados da urbe, com base num esquema 

de estrutura viária e de transportes que inclui também o metropolitano. Esse 

sistema é o “esqueleto do plano diretor”, o sistema circulatório, uma função 

vital na vida da capital.

É a distancia que na realidade limita a extensão de uma agglomeração urbana. 

Mas a distancia que attenue ou supprime os phenomenos sociaes nascidos 

da vizinhança não é a distancia geographica absoluta, a que se exprime 

por um algarismo indicando um numero de kilometros, mas sim a distancia 

pratica, a que se exprime em algarismos que indicam o tempo necessario 

para effectuar um certo percurso. Essa distancia pratica varia segundo a 

maior ou menor rapidez dos meios de transportes dos quaes podem dispôr 

os habitantes da cidade. Assim, pois, os limites do ‘Rio maior’ dependem 

immediatamente da organização dos transportes. (AGACHE, 1930, p. 130)

Com relação ao zoning, Agache o integra em seu plano, especializan-

do funções no espaço urbano, criando zonas de utilização distintas, com 

legislações específicas. Há uma visão estrutural, funcional e especializada.  

A cidade é dividida em cinco zonas distintas. A primeira é a zona central, 

que se divide em bairro comercial e bairro de negócios; a segunda é a zona 

do porto; a terceira, a residencial, subdividida em quatro categorias; a quarta 

é a suburbana; e a quinta, a zona rural. “Cada elemento desempenha uma 

determinada atividade no ‘organismo’ urbano e, dessa forma, se articula e 

integra a cidade.” (REZENDE, 1982, p. 80)
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Agache estuda a questão do saneamento de forma técnica e com pro-

fundidade: o básico, como água, esgotos e drenagem, tem enfoque global na 

urbe, sem discriminação ou espaços privilegiados.

O plano (Fig. 22) é divulgado em junho de 1930, no IV Congresso In-

ternacional de Arquitetura, realizado no Rio. São maquetas e planos relativos 

aos diferentes projetos propostos para a cidade. São eles: a nova localização 

da estação de trens, os novos bairros-jardins nos arredores da Lagoa Rodrigo 

de Freitas, a zona portuária com os quarteirões industriais e as vilas operárias, 

o projeto de um canal em Botafogo, o projeto do metrô e outro para resolver 

as inundações. Também apresenta projetos para as áreas da Esplanada do 

Castelo, da Ponta do Calabouço e dos novos aterros.

Para a Esplanada do Castelo são projetadas largas avenidas alinhadas, 

edifícios com galerias construídos em gradis, com 25, 60 e 90m de altura, 

destinados às grandes sedes de jornais, clubes importantes, grandes hotéis 

e comércio de luxo, entre outros. Aí se projeta o novo bairro de negócios. 

Da praça central, irradiam-se seis avenidas, para garantir uma boa e fácil 

comunicação com o resto da cidade.

A Ponta do Calabouço abriga um conjunto de suntuosas avenidas e 

jardins que levam a um terraço, onde se encontra uma basílica ou um pan-

teão consagrado às grandes glórias nacionais. É um local para passear, um 

parque para o lazer.

A “Porta do Brasil” ergue-se numa nova área aterrada, que alinha o Saco 

da Glória, transformando-se numa praça circundada por edifícios monumen-

tais. Para esse espaço, é projetado um local de honra, o centro governamental 

federal, o centro cívico que faltava à capital. Dessa praça partem avenidas 

que cortam o antigo Centro.

O Rio de Janeiro offerecerá, assim, á admiração do visitante chegado por 

mar, uma entrada monumental correspondente a importancia e aos destinos 

da capital. [...] É ahi que desfilarão os soldados em dias de parada; é ahi 

que as auctoridades receberão as personalidades eminentes que chegarem 

por vapor ou por hydro-avião, as quaes poderão desembarcar por meio de 

lanchas deante da escada de honra moldurada por duas grandiosas columnas 

rostraes. (AGACHE, 1930, p. 161)

Também são projetados o bairro dos Ministérios, o bairro das Embaixa-

das, o centro de negócios e o centro bancário, todos em pontos do Centro, onde 

é preciso que ocorram a desapropriação e a demolição de muitas edificações 

dos séculos anteriores, para a sua implantação.
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Surgem muitas opiniões com relação a seu projeto, como as que criticam 

seu esquematismo, a rigidez que induz ao zoneamento e à segregação de 

grupos sociais. Porém não se nega seu caráter de modelo de metodologia e 

suas soluções em forma de dispositivos técnicos. Mais ainda que seu método, 

seu rigor técnico e sua formulação plástica impressionem as autoridades.

Mas Agache é acusado de plagiar outro projeto, que previa a construção 

da “Porta do Brasil”, realizado pelo escritório Cortez & Brunhs em 1921 e 

reelaborado em 1924. Em sua defesa, Agache alega a existência de planos 

mais antigos, como o dos franceses Viret e Marmorat, de 1919, e o do tam-

bém francês Cuchet. A respeito desse tema, Margareth Pereira considera que

[...] quando Agache expunha idéias próprias estas eram extravagantes - como 

a via expressa Norte-Sul de 18 km de extensão ligando Copacabana à Ilha 

do Governador através de inúmeros túneis; como o canal em diagonal para 

Botafogo; como o túnel submarino... Quando expunha boas idéias, elas nada 

mais eram do que a reedição do que brasileiros ou estrangeiros, que haviam 

estudado ‘de fato e profundamente’ o Rio, já haviam pensado. (PEREIRA, 

[199-], p. 19)

22. Projeto de Alfred Agache para o centro do Rio de Janeiro - 1930
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Independentemente da nacionalidade, o que se questiona é a forma 

como Agache utiliza o caráter comunicativo da Arquitetura; há uma falta de 

originalidade, aplicação de fórmulas já existentes e falta de percepção das 

diferenças entre a cidade americana e a europeia. Sobre sua proposta:

[...] à despeito dos diagnósticos minuciosos, ela [sic] não levava em conta a 

importância que a experiência americana atribuí ao sítio natural, apostando 

como configuração espacial falante em formas cristalizadas, grandiosas e 

construídas onde se privilegia a fluidez, um certo intimismo nos espaços 

públicos e o diálogo com a natureza. No que tange às construções mesmas, 

elas também se mostravam aquém da própria ‘imagem’ de modernidade que 

localmente se discutia [...].

[...] trata-se, antes de tudo, de um equívoco de alvo na leitura do que 

localmente poderia ser potencializado como lugar da memória e emblema 

da unidade nacional. ‘Modernos’ e ‘brasileiros’ [...] foi a incapacidade de 

rememoração destas duas noções através de uma formulação discursiva e 

plástica o que em grande parte condenaria a realização do Plano de Agache 

não em termos de soluções técnicas [...] mas em sua configuração visível e 

poética. (PEREIRA, [199-], p. 16-17)

Ao final das discussões sobre o projeto, sobre a existência ou não de 

plágio, questiona-se a posição da França como condutora do urbanismo na 

cidade moderna, o que leva a diálogos França-Brasil mais sutis, mais com-

plexos e ainda mais férteis. (PEREIRA, [199-], p. 20)

O Plano Agache é um típico plano diretor,66  que propõe transformações 

físicas para obter mudanças sociais, considerando que, para chegar à cidade 

ideal, basta seguir o plano e fazer as transformações propostas. Assim, faz-se 

a comparação com modelos ideais, detectam-se os problemas e propõem-se 

as soluções para chegar o mais próximo possível do modelo eleito.

Esse modelo continua sendo Paris. Agache segue a política de Pereira 

Passos, com mais coerência e de forma mais ampla. Não há dúvidas de que é 

um seguidor de Haussmann, um discípulo da escola francesa, mas seu plano 

é melhor definido, o sistema viário mais elaborado, a geometria mais pura. 

A diferença entre a obra de Agache e a de Pereira Passos é que a primeira 

é de um profissional e a segunda é de um amador. Seu projeto baseia-se na

[...] execução de grandes avenidas e praças cuidando-se das perspectivas 

terminais constituídas quer por monumentos modernos a serem erguidos, 

jardins à francesa completando uma arquitetura que desta vez deveria formar 

um todo majestoso, previsão de um zoneamento destinado a pôr em ordem 

a capital da época e assegurar um crescimento harmonioso da periferia por 

meio de uma acentuada especialização. (BRUAND, 1981, p. 335)

66 Entende-se como plano diretor um 
plano vinculado ao planejamento 
racional que pressupõe o 
conhecimento completo do objeto. 
Um plano que organiza os espaços e 
equipamentos urbanos para chegar à 
cidade ideal, onde não se encontram 
problemas de trânsito nem de 
habitações. O plano diretor ignora o 
social e o econômico, uma vez que 
o físico resolve todos os conflitos. 
“Ao ignorar o social e econômico, 
ignoram também a maioria dos 
conflitos urbanos. Ao ignorá-los, não 
se obrigam, portanto, a resolvê-los.” 
(REZENDE, 1982, p. 32)
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O Plano Agache tem uma clara orientação da Beaux-Arts, inclui 

elementos do movimento City Beautiful, mas também incorpora, em sua 

configuração, o planejamento dos anos 20, a busca da cidade ideal com 

sua engenharia urbana, tráfego fluente e saneamento. Também encontramos 

nele a monumentalidade e o academicismo, características básicas da escola 

francesa. Os diversos autores (ABREU, 1988; BRUANT, 1996; DEL BRENNA, 

1985b; EVENSON, 1973; PEREIRA, 1995; PEREIRA, [199-], SILVA, 1996; 

STUCKENBRUCK, 1996) que estudam o Plano Agache para a reorganização 

da cidade não questionam a influência da escola francesa, da Beaux-Arts e 

de Haussmann – um Haussmann revisto por Eugène Hénard.

Como um discípulo da Beaux-Arts, Agache projeta embelezamentos 

cívicos, com amplas avenidas, ordenação de conjuntos arquitetônicos clás-

sicos, paisagens formais e eixos barrocos. O que pretende é transformar o 

centro do Rio num centro governamental monumental. Projeta uma proposta 

para o centro cívico, a “Porta do Brasil”, numa escala megalômana, para um 

imaginário super-Estado, no sentido de construir-se um local de um nacio-

nalismo disciplinado, destinado a desfiles militares e cerimônias. O projeto 

assemelha-se a um embrião do projeto cívico da Alemanha nazista, mas N. 

Evenson (1973, p. 46) crê que a inspiração de Agache vem dos esquemas 

visionários de Claude-Nicolas Ledoux e Etienne-Louis Boullée, do século XVIII, 

e que a austera geometria dos seus edifícios está associada ao romantismo 

clássico do século XIX.

Mas Agache também sofre influência do movimento City Beautiful e 

do projeto de 1909 de Burnham e Bennett para Chicago, que também faz 

referência a Haussmann.67 Desse movimento, o Plano Agache incorpora a 

atitude clássica ancestral e a suntuosidade arquitetônica, com majestosos 

edifícios públicos e refinados parques, com grande ênfase no centro da cidade 

e no centro cívico.

Do urbanismo modernista, encontramos a divisão da cidade em ele-

mentos funcionais, o zoning, o interesse pelos esportes, com locais para a 

sua prática – piscinas, jardins e grandes parques. Os edifícios comerciais 

representam a estética da cidade moderna, dominando visualmente o urbano, 

como a igreja domina durante toda a Idade Média.

O projeto de Le Corbusier

Enquanto Agache está no Rio, Le Corbusier toma conhecimento da 

intenção do Brasil de construir uma cidade para ser sua nova capital, sendo 

uma grande oportunidade para pôr em prática suas ideias de urbanismo. Blaise 

67 “O trabalho que Haussmann fez em 
Paris é o mesmo que devemos fazer 

em Chicago.” (BURNHAM; BENNETT, 
1996, p. 190)
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Cendrars e Fernand Léger, através de Paulo Prado, negociam para que ele venha 

ao Rio e apoiam sua indicação para autor do projeto da nova capital – Planaltina, 

além do que, ter Le Corbusier no Rio representa um estímulo para uma reno-

vação cultural radical e mais fecunda. Paulo Prado “[...] apostava em novas 

formas de acolher a especificidade da história do país que fossem capazes 

de evitar os equívocos do movimento regionalista em curso – o neocolonial –  

e que se inserissem num projeto contemporâneo.” (PEREIRA, [199-], p. 6)

Le Corbusier começa sua viagem com uma visita a Buenos Aires, em finais 

de 1929, e abandona o projeto de uma nova cidade para se dedicar ao estudo 

das velhas cidades de Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo e Rio de Janeiro. Das 

ideias urbanísticas de Le Corbusier, destaca-se a forma como retoma os traços do 

discurso utópico, a supervalorização do espaço e a sua importância terapêutica. 

Fundamenta suas intervenções evidenciando o lado negativo da cidade atual, faz 

tábula rasa e a substitui por uma cidade ordenada.

Os projetos de Le Corbusier são as respostas tradicionais de uma disciplina 

– a Arquitetura – e de suas ferramentas de planejamento – a geometria,  

a classificação. Indicam a crise de um saber que responde em termos de 

forma, de geometria [...], num mundo cujo movimento cresce excessivamente 

rápido e que não se sabe como deter ou canalizar, por ser muito complexo 

para ser fechado em uma forma ou submetido a um projeto único. (GUIHEUX, 

1994, p. 290)

Em seu primeiro projeto urbanístico, a Ville Contemporaine pour trois 

millions d’habitants, a ênfase é dada à circulação e à velocidade. Seu ponto 

central é ver a cidade como uma máquina para circular. A cidade tem, agora, 

um novo papel, como máquina para viver e máquina de abastecimento de 

serviços. A casa e o conforto tomam a frente. A casa e a cidade são uma 

unidade, e seus estudos urbanísticos baseiam-se no estudo detalhado da casa, 

na atividade que se desenvolve nela, na comodidade que se deve procurar 

em seus complementos e em sua agregação.

Xavier Monteys (1996, p. 14) afirma que a cidade de Le Corbusier 

começa na casa e nas condições domésticas do homem, e nos seus comple-

mentos – a luz e o sol –, mesmo que esses complementos sejam obtidos de 

forma peculiar, através da janela. Propõe blocos de apartamentos isolados, 

em forma de “Y”, escalonados ou laminados, utilizando-se as duas técnicas 

modernas: estrutura de aço e concreto. O bloco tipo “Y” também se encontra 

no projeto que faz para o Rio, em 1936.

Para o Rio, Le Corbusier pensa num urbanismo que não interfira na 

cidade existente, onde passado e presente se superponham como camadas da 
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história. No total, elabora três planos: um, em 1929, depois de sobrevoar a 

cidade; um segundo, já em Paris, em 1930, como uma evolução do primeiro; 

e o terceiro, em 1936, em sua segunda visita ao Rio. 

Do avião, projetei para o Rio de Janeiro uma imensa auto-estrada, enlaçando 

a meia altura os dedos dos promontórios abertos sobre o mar, de maneira 

que se pudesse chegar, rapidamente, à cidade, pela auto-estrada, desde os 

elevados das mesetas salubres. (LE CORBUSIER, 1979, p. 266)

Nos três projetos, a base é uma autoestrada, localizada a 100m do 

solo, que atravessa a cidade, saltando obstáculos, contornando barreiras ou 

rompendo bloqueios. A grande autoestrada une os principais pontos da cidade, 

a Zona Norte à Zona Sul, o Centro a Niterói, do outro lado da baía. Nos três 

projetos, são resolvidos os problemas de circulação e também de habitação, 

com a criação de edifícios onde são projetadas habitações até 30m sobre o 

solo, sob a autoestrada.

No primeiro projeto (Fig. 23, ver caderno de imagens), o grande 

edifício-viaduto desenvolve-se paralelo à baía, com uma bifurcação até o 

Pão de Açúcar e outra até o centro de negócios, esse composto por edifícios 

perpendiculares à autoestrada. No segundo, mantém-se a mesma estrutura, 

mas sem a bifurcação para o Pão de Açúcar. A terceira proposta é totalmente 

distinta das outras, já que, por ela, o circuito da autoestrada se estende para o 

interior em direção à Cidade Universitária. As unidades residenciais existentes 

são substituídas por blocos em forma de “Y”. 

Já podem imaginar que em locais apropriados estarão as torres com os monta-

-cargas, os elevadores, parecidos com os das grandes garagens, que descem 

vosso carro ‘até a cidade’, embaixo, sobre o solo habitual e a rua normal, 

assim como dali o sobem até a auto-estrada. (LE CORBUSIER, 1979, p. 269)

Sem interferir na cidade construída, Le Corbusier pretende criar um 

contraste entre os picos das montanhas e a horizontal parede da construção. 

O resultado é o contraste entre a obra do homem e a da natureza. (Fig. 24, 

ver caderno de imagens)

Margareth Pereira ([199-], p. 25) considera que há uma influência do 

cinema, da visão aérea e de teorias como a tese do Park-movement, quando 

Le Corbusier integra o espaço construído, a paisagem da Baía de Guanabara 

e as encostas verdes das montanhas como um jardim natural. 

[...] para Le Corbusier não é da cidade existente [...] que surgem as diretrizes 

e leis que engendram o projeto. Para Le Corbusier, a cidade existente é lida 

antes de tudo como fato poético – plástico – na forma que se relaciona com 

o seu sítio, com sua geografia. (PEREIRA, 1996, p. 372)
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Não se considera a doutrina de Le Corbusier apropriada para cidades 

antigas, com uma massa urbana constituída. Sua doutrina é pura e inflexível, 

suas propostas polêmicas e visionárias, jamais realistas. Assim, seu projeto 

para o Rio, seu edifício-viaduto, não tem possibilidade de triunfar.

Entre Agache e Le Corbusier

Existe algo de comum entre o projeto de Alfred Agache e o de Le Cor-

busier? A princípio, podemos dizer que o que têm em comum é o fato de 

seus autores serem franceses, e o Brasil sempre ter se interessado pelo que 

se passa na França e o que pensam os franceses.

Mas, ao analisar com cuidado os dois projetos, as duas visões de cida-

de, podemos encontrar pontos que os aproximam e outros em que divergem. 

A visão que os dois têm é a de um espaço urbano regulado por ritmos da 

circulação mecanizada e da possibilidade de integração centro-periferia. Em 

ambos, está presente a ideia de cidade como um parque. Os dois primeiros 

fundamentos baseiam-se nas reflexões de Eugène Hénard, e o último nas 

experiências anglo-saxônicas, ponto de interesse de ambos. Os grandes eixos 

de Agache e a autoestrada – o edifício-viaduto – de Le Corbusier são heranças 

de Haussmann, atualizadas por Hénard. A diferença está na concepção dos 

projetos.

Agache vê a cidade como uma colagem de fragmentos, integrados pelo 

automóvel e pelo trem, que fazem a associação do que está dissociado –  

o Centro, os bairros e os subúrbios. Defende a expansão horizontal, a relação 

cidade-natureza, considera que os meios de circulação mecânica e a extensão 

de áreas periféricas são solidários.

Le Corbusier, por outro lado, trabalha a cidade em sua totalidade, com 

o automóvel como meio de regulação urbana. Nega a ideia de periferia como 

noção geográfica e social, quando seu edifício-viaduto flutua sobre a cidade 

existente. Projeta sua autoestrada como uma cidade-parque que usufrui da 

paisagem, da baía e das montanhas, assim como da cidade antiga.

Nas palavras de Margareth Pereira ([199-], p. 27), a diferença básica 

entre os dois arquitetos é,

[...] este agudo sentido de liberdade e história que Agache refreia e Le Cor-

busier manipula acreditando ser, em princípio, o que move todo homem. 

De fato, Agache mesmo após tantos anos continua marcado por uma ‘visão 

evolucionista’ e ‘particularista’ de arte e de sujeito, enquanto Le Corbusier 

opera a partir de uma ‘reação estética’ e de uma ‘visão universalista’.
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É muito importante ressaltar a influência diversa desses dois profissio-

nais sobre os arquitetos brasileiros. Enquanto os longos estudos, detalhados 

e ambiciosos, de Agache não os empolgam, os croquis de Le Corbusier têm 

uma grande repercussão entre os arquitetos e urbanistas locais. Na opinião 

de Yves Bruand (1981, p. 336), mesmo com uma visão superada, Agache 

prepara os brasileiros para a nova disciplina, o que facilita a assimilação das 

ideias de Le Corbusier.
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