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Um comentário final

Dando continuidade às considerações feitas ao longo deste trabalho, 

voltamos à nossa questão inicial, para tecer alguns comentários finais sobre 

o tema. Optamos por “comentários”, pois acreditamos que o tema não se 

conclui, não se esgota, e as reformas urbanas do Rio de Janeiro e de Salvador 

podem ser analisadas sob outros pontos de vista e através de outros eixos de 

discussão. O que pretendemos aqui é retomar a questão inicial: se as refor-

mas urbanas das cidades do Rio de Janeiro e de Salvador, que se implantam 

entre 1902 e 1906 e entre 1912 e 1916, respectivamente, são uma variante 

do modelo haussmanniano, que adapta a malha urbana colonial às novas 

exigências da economia, a uma nova sociedade e a um novo modo de vida.

Os processos ocorridos em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, 

que, de alguma forma, realizam reformas urbanas inspiradas nas de outras 

cidades, adaptando esses modelos à realidade local, não são casos isolados. 

Paris realiza intervenções radicais em sua estrutura medieval que se tornam 

referência em todo o mundo, e muitas cidades voltam-se para lá ao projetar 

suas próprias intervenções, embora cada uma as realize sempre de acordo 

com suas próprias necessidades e possibilidades. O tipo de intervenção que 

encontramos em Salvador pode ser comparado, por exemplo, com o de outras 
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cidades europeias, capitais ou não, que, de alguma forma, adaptam o modelo 

parisiense, ou criam seus próprios modelos.

Uma Revisão

Cidades como Londres e Amsterdã realizam transformações em busca 

da cidade moderna, através de planos de expansão que incluem novas áreas 

urbanizáveis, para onde se desloca a população, convertendo núcleos anti-

gos em centros de negócios e serviços. Em outras cidades, como Bruxelas e 

Paris, os planos de reforma superpõem uma nova cidade à antiga. O centro 

continua sendo uma área comercial, mas também se torna local de habita-

ção da burguesia. Muitas outras se valem dos dois tipos de intervenção e 

combinam reformas em seus núcleos centrais com projetos de novas áreas 

de expansão, como Madri.

Podemos associar as novas avenidas e ruas de Salvador – que não 

são retas como os bulevares parisienses e resultam do alargamento de vias 

já existentes – às que são criadas em cidades europeias que realizam suas 

reformas do mesmo modo. Em Roma, o Corso Vittorio Emmanuele, que se 

abre no meio do bairro do Rinascimento, a partir de 1884, resulta numa via 

sinuosa (Fig. 65). Outra rua romana, o antigo Corso, intervenção papal dos 

séculos XV e XVI, alarga-se e transforma-se em polo de atividades diretivas e 

comerciais qualificadas. O mesmo ocorre na abertura da Gran Vía de Madri 

(Fig. 66), projeto de 1886, iniciado apenas em 1904, que é o resultado 

da demolição de uma centena de casas, após o despejo de sua população, 

para deixar lugar à nova via, que também não tem uma trajetória reta. Em 

Madri, também se realiza um ensanche, a urbanização de uma nova área, 

em 1860, para abrigar a crescente população que já não tem onde se alojar 

no antigo centro.

65. Projeto para a abertura do Corso Vittorio Emmanuele - Roma - 1884
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Em algumas outras cidades encontramos intervenções que se asseme-

lham às realizadas em Salvador. Marselha, portuária como Salvador, realiza 

suas transformações, ditas haussmannianas, a partir dos anos 50 do século 

XIX, segundo um projeto global, com o objetivo de adaptar o espaço à socie-

dade industrial, modernizando as construções, substituindo os equipamentos 

ultrapassados e adequando a rede viária às novas necessidades. A cidade 

velha se interpõe entre a cidade clássica dos negócios e o espaço industrial 

do novo porto.

Como em Salvador, as transformações de Marselha estão estreitamente 

associadas aos assuntos portuários e à especulação imobiliária, que se conver-

te num prolongamento da iniciativa pública. À ampliação do porto, de 1847, 

sucedem-se outras, pois a expansão industrial requer obras de maior amplitu-

de. Para a área urbana, dos projetos apresentados que pretendem substituir 

o tecido urbano por um novo, elege-se o municipal de 1858, que se reduz a 

uma simples abertura cortando o tecido medieval. A principal via projetada, 

a Rue de la République, passa pelo meio do tecido medieval, mas também 

se prolonga em direção a uma área de expansão vinculada ao novo porto.

Longe do Velho Continente, nos países latino-americanos, novas Repúbli-

cas que vão conquistando a independência, também se realizam intervenções 

nas capitais, para adaptá-las aos novos modelos vigentes, sempre com o 

olhar voltado para a Europa. Na Argentina, entre os anos 1883 e 1887, na 

nova capital, Buenos Aires, a Avenida de Mayo representa a intervenção mais 

significativa do século XIX. A abertura do eixo leste-oeste, que une a Casa 

Rosada, residência presidencial, ao edifício do Congresso, e a retificação de 

algumas artérias destroem ou mutilam monumentos coloniais, o que acarreta 

a perda de boa parte do patrimônio arquitetônico. O centro reformado abriga 

as atividades próprias de uma capital, os bancos, os escritórios das grandes 

66. Projeto de abertura da Gran Via - Madrid - 1886
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empresas, as sedes dos diários e algumas residências de qualidade. Em volta 

da Plaza de Mayo, instala-se a city, o núcleo do poder econômico. Em 1887, 

apresenta-se o projeto das avenidas diagonais, que propõe a reestruturação 

da cidade, e que é realizado a partir da primeira década do século XX.

O mesmo acontece em Santiago do Chile, quando, a partir de 1872, 

são introduzidas transformações urbanas e de infraestrutura – a formação 

de novas praças e áreas verdes, o ajardinamento do Cerro de Santa Lucia, 

a estruturação do mercado de abastecimento e o alargamento de vielas.  

O processo modifica a estrutura de ocupação espacial, destruindo cortiços, 

o que ratifica o poder civil dos liberais. Obtém-se a imagem europeia nos 

delineamentos urbanísticos e também nos novos usos da cidade. Tudo o que 

lembra a tradição histórica tem o estigma de “barbárie”, e é destruído para 

dar passagem à “civilização”. Esse processo, na capital chilena, caracteriza-se 

mais como um produto de renovação do que de expansão planificada. A ideia 

não é integrar, e sim mudar a realidade existente, para que se introduzam as 

premissas cosmopolitas no antigo centro histórico.

Por fim, há que mencionar-se Caracas e o governo de Guzmán Blanco, 

com a implantação do urbanismo “guzmaniano” entre 1870 e 1888. Nesse 

período, na capital venezuelana, tenta-se criar uma imagem europeia, me-

diante a abertura de bulevares, a construção de monumentos, a colocação de 

estátuas, jardins e outros equipamentos, modificando-se o traçado hispânico 

da área central. Alguns autores, como Gasparini e Posani (1969), afirmam que 

Paris é o modelo para a capital. Outros, como Almandoz (1996), relativizam 

a utilização do modelo parisiense, considerando que o ecletismo do Segundo 

Império é certamente uma referência, mas que a morfologia haussmanniana 

não pode ser traçada em Caracas, nem as teorias de Haussmann e seu urba-

nismo regulador podem ser completamente entendidos no incipiente debate 

urbano “guzmaniano”.

Nesse breve percurso pelas reformas urbanas de outras cidades euro-

peias e latino-americanas, queremos demonstrar que o modelo haussmanniano 

se divulga, e as ideias haussmannianas se difundem em distintas direções, 

embora nem sempre seja possível sua adoção integral, pela necessidade de 

diversas adaptações a realidades distintas da parisiense. Nos casos da Amé-

rica Latina, no Brasil ou fora dele, o que mais se percebe é que, subjacente 

às intervenções, existe a vontade de mudar as estruturas coloniais de países 

cuja independência é recente, de repelir o passado e dar início à busca de 

novas representações, as quais, no final do século XIX e princípio de século 

XX, vêm da Europa. São processos que, muitas vezes, se produzem parale-

lamente aos europeus.
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Para caracterizar-se uma intervenção como um modelo haussmanniano, 

é necessário mais do que a presença de um prefeito autoritário, a abertu-

ra de novas ruas e a introdução de construções monumentais. Apesar de 

comportar esses traços, haussmannização apresenta outras características 

fundamentais. Sua forma de atuação baseia-se na capacidade de intervir num 

tecido urbano existente, introduzindo elementos novos, estranhos, na trama 

original, mudando sua imagem, expulsando a população que ali vive e dando 

monumentalidade ao espaço. A haussmannização engloba, além dos aspectos 

urbanos, os sociais, os econômicos e os políticos. A depender do rigor no 

uso do termo haussmannização, pode-se considerar a Paris haussmanniana 

como modelo para as intervenções em algumas cidades, ou afirmar serem 

essas apenas uma versão das intervenções realizadas na capital francesa. 

Questiona-se, nas discussões sobre o tema, se a aplicação de alguns critérios 

de Haussmann pode ser considerada como haussmannização, ou se o uso 

dessa marca implica a necessidade da utilização de todos eles.1

A cidade haussmanniana resulta ser o espaço da moderna sociedade 

burguesa, uma vitrine da modernização que se executa sob uma determi-

nada conjuntura, criada quando se encontram a forma autoritária de gestão 

da cidade e as novas estruturas do capitalismo. O ciclo haussmanniano é 

um momento singular, que se produz num tempo determinado – nem antes 

nem depois –, através do qual se caracteriza. Assim o define M. Roncayolo 

(1983b, p. 93)

O ciclo haussmanniano integra assim fenômenos de momentos cronoló-

gicos diferentes. Ele é a conclusão de uma lenta renovação de conceitos 

e representações da cidade; ele herda a concentração mais recente dos 

homens, as tensões na cidade, uma primeira fase de altas violentas dos 

valores fundiários e imobiliários, a onda inicial das decisões no domínio dos 

equipamentos públicos e dos transportes. Faltavam ainda a vontade política 

e os meios jurídicos e financeiros. É o encontro de um urbanismo autoritário 

e das novas estruturas do capitalismo que deslancha o ciclo haussmanniano. 

Será em vão, então, opor o excesso de ideologia urbana aos ‘interesses’  

e às estratégias sociais e, mais ainda, subordinar uns aspectos aos outros.  

O conjunto forma um sistema, inclusive naquilo que ele ignora, negligencia ou 

rejeita. Isso é que chamamos de haussmannização, cuja marca e expressão 

podem ser procuradas no elemento físico, social ou simbólico da cidade.

As intervenções urbanas formam um sistema novo que muda a ordem 

dos valores na cidade onde

[...] a rua ou o bulevar comandam o imóvel; a percée, o desenho das parcelas;  

a posição, as funções; o espaço público, o agenciamento dos espaços pri-

1 Podemos fazer referência a 
discussões semelhantes sobre a 

cidade jardim de Ebenezer Howard, 
considerada  modelo de outras cidades 
ou simples versões daquela. O mesmo 

se discute sobre o “ensanche” de 
Barcelona projetado por Ildefons 

Cerdà. (WARD, 1990)
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vados. O alinhamento não é mais um procedimento corretivo que respeita 

o plano. A nova rede viária transforma-se no princípio de organização que 

superpõe-se à cidade antiga ou que regula o agenciamento dos espaços 

conquistados. A projetação zenital, própria ao engenheiro, abstrai a rede da 

paisagem urbana e toma o caminho da perspectiva de estilo clássico e da 

harmonia dos volumes. (RONCAYOLO, 1983b, p. 102)

O sistema haussmanniano atua através de intervenções autoritárias 

sobre uma malha anterior, onde se sobrepõe uma nova rede viária, composta 

por ruas largas e retas, avenidas equipadas com modernos serviços de infra-

estrutura, largos passeios, um novo mobiliário urbano, adornadas com fileiras 

de árvores. As aberturas, as percées, são projetadas para destruir quarteirões 

onde se concentra uma população considerada “perigosa”, pobre, que mora 

em habitações insalubres, as quais se quer destruir, expulsando, dessa for-

ma, seus habitantes para longe do centro. As novas ruas são projetadas com 

monumentalidade, criam uma harmonia de grandes massas com construções 

uniformes, formam novas perspectivas, destacam os monumentos históricos 

existentes ou construídos. As consequências dessas intervenções são a segre-

gação social e funcional, o aburguesamento do centro da cidade e a criação 

de um espaço monumental esteticamente estandardizado.

Essa é a forma como entendemos as intervenções que se realizam na 

Paris do século XIX durante os anos do Second Empire, sob o comando do 

Haussmann. Discute-se, atualmente, se a haussmannização é um modelo de 

intervenção urbana exportável, um tipo de cidade que se adapta a realidades 

distintas da parisiense. Seja um modelo urbano, seja um tipo de cidade, 

nossa questão é definir se a Paris haussmanniana inspira e seduz a Salvador 

de princípios do século XX.

Um comentário a mais

O propósito de identificar o modelo haussmanniano nas reformas carioca 

e soteropolitana e também de entender como a modernização do Rio de Janeiro 

influencia as intervenções urbanas de Salvador, implica comparações. Não se 

pode perder de vista que, em Salvador, a reforma permanece mais no âmbito 

das ideias e dos projetos do que de ações aplicadas ao urbano. Então, pode-

-se fazer uma análise das intenções dos governantes, pois sabe-se que tais 

ideias teriam sido implantadas, caso os recursos não houvessem escasseado.

O tecido urbano do centro de Salvador praticamente não muda (Fig. 

67, ver caderno de imagens), após as intervenções. A abertura da Avenida 

Sete de Setembro e as intervenções em outras ruas produzem-se por meio 
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do alargamento de vias já existentes, de forma que a malha urbana não sofre 

alterações. As novas ruas não são elementos estranhos ao traçado urbano, 

pois já existiam anteriormente, já faziam parte dele.

Esse é um traço que diferencia o processo empreendido em Salvador 

daqueles realizados no Rio e em Paris, já que, nessas duas últimas cidades, 

o tecido urbano sofre alterações com a introdução de ruas e avenidas que não 

pertencem ao traçado original, através da eliminação de obstáculos geográficos 

e da destruição completa de quarteirões. (Fig. 68) Assim ocorre no Rio, na 

abertura das Avenidas Central, Mem de Sá e Salvador de Sá. Assim acontece 

em Paris, na abertura do Bulevar Sébastopol, da Avenida de l’Opéra e nas 

aberturas da Île de la Cité. Outra diferença evidente é a forma das novas 

vias, pois, enquanto no Rio e em Paris elas são retas e têm a mesma largura 

por toda a sua extensão, em Salvador, acompanham o traçado original, nem 

sempre reto, e não mantêm a mesma largura por todo o percurso.

O que as reformas urbanas, nas três cidades, apresentam em comum 

são os objetivos gerais das intervenções. Através do alargamento de ruas ou 

da abertura de novas vias, o que se busca é melhorar os deslocamentos, 

ligar pontos importantes da cidade de forma mais simples e facilitar a intro-

dução dos modernos meios de transporte e das novas tecnologias. Nas três 

cidades, as intervenções se realizam através de demolições, desapropriações 

e expulsão da população residente, para obter-se, como resultado final,  

o aburguesamento do centro, tornando-o um conjunto urbano mais coerente, 

sem as características de cidades coloniais ou medievais.

Se, em Paris, o projeto tem a intenção de ligar as gares, no Rio, pre-

tende-se conectar o porto com as zonas industriais, comerciais e financeiras, 

tornando-as mais fluidas. O mesmo acontece em Salvador, onde as novas 

ruas e avenidas têm a mesma função. Na Cidade Baixa, são abertas novas 

vias para a conexão do porto com a estação ferroviária, com a península de 

Itapagipe, que se desenvolve como área proletária, e com a Cidade Alta. Nessa 

última, a Avenida Sete de Setembro orienta a cidade em direção ao litoral 

sul, melhorando os acessos aos bairros burgueses já existentes e aos novos.

Contudo, é importante reiterar que o traçado desses vetores data de sé-

culos anteriores, pois a cidade já se encaminha naturalmente nesses sentidos. 

Na Cidade Alta, a forma urbana segue as cumeadas das colinas e, na Cidade 

Baixa, sem muitas opções, apoia-se no sopé da montanha. Totalmente nova é 

a Avenida Oceânica que, às margens do mar, liga a Barra com o Rio Vermelho.

Em Paris, não se identifica um plano de expansão e, no Rio, os vetores 

também são de crescimento natural, ligando zonas desertas, ou quase, à área 
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urbana. Surgem bairros novos, em função dessa expansão, beneficiados com 

a nova infraestrutura e a nova urbanização. Ocorre o mesmo em Salvador, 

onde, com a facilidade de acesso, surgem bairros como Pituba, na costa sul, 

e Montserrat na península de Itapagipe.

Finalmente, a intervenção urbana nas três cidades se concretiza sob 

um autoritarismo administrativo que introduz normas arquitetônicas, criando 

uma cidade que reflete o imaginário da burguesia, com uma estética nouveau 

riche. E a isso C. Blancot chama de haussmannização, como já foi mencio-

nado anteriormente.

O Rio, como Salvador, é uma cidade que vive economicamente em fun-

ção do porto e do comércio de importação e exportação. Sua trama colonial, 

seu aspecto insalubre e sujo, ao lado de sua condição de capital do País, 

demandam providências urgentes que a transformem numa capital moder-

na, dentro dos padrões estabelecidos pelas sociedades ditas “civilizadas”.  

É, pois, a primeira cidade brasileira que passa por reformas urbanas, realizando 

uma intervenção solicitada pela sociedade e pela imprensa, que a compara, 

com desvantagens, a Buenos Aires e a Montevidéu, consideradas cidades 

“modernas” e “civilizadas”.

Considerando o que se faz de concreto nas duas cidades, Rio e Salvador 

apresentam alguns pontos comuns e outros divergentes. As duas cidades têm 

estruturas muito semelhantes desde sua fundação, ambas são construídas no 

alto. Em diferentes momentos, as duas são capitais do País. Têm estrutura 

colonial, com seu funcionamento assentado na mão-de-obra escrava. Seus 

portos são importantes numa economia mercantil de importação e exportação. 

Suas ruas são estreitas, o sol penetra com dificuldade, a sujeira está por todas 

as partes e desenvolvem-se focos de epidemias. No século XIX, passam por 

um processo de inchaço, com a migração rural, principalmente depois da 

abolição da escravatura. O centro das duas cidades está totalmente constru-

ído e ocupado. A população amontoa-se em sobrados e cortiços, que estão 

por toda parte. São centros empobrecidos, desvalorizados e sem atrativos.

Mais do que na reforma de Paris, as referências da reforma soteropo-

litana encontram-se na reforma que se realiza no Rio de Janeiro entre 1902 

e 1906, pois as duas reformas urbanas possuem muitos pontos de contato.  

O Rio realiza a abertura da Avenida Central, de clara inspiração haussmannia-

na. Projeta-se uma nova rede viária, desvinculada da antiga malha colonial, 

que é introduzida na cidade. São novos eixos que derrubam edificações, ras-

gam quarteirões e destroem ruas e becos. Para a execução das intervenções, 

são realizadas muitas desapropriações e, ao final, os novos quarteirões são 

reparcelados.

Europa França e Bahia_2ed.indd   274 3/10/2011   19:15:28



6
8
. 
Ti

po
s 

de
 a

be
rt

ur
as

 r
ea

liz
ad

as
 -

 P
ar

is
, 
R

io
 d

e 
Ja

ne
iro

 e
 S

al
va

do
r

Europa França e Bahia_2ed.indd   275 3/10/2011   19:15:29



276     |     Europa, França e Bahia

2 De acordo com Francis Godard,  
as comparações não uniformizam, 
num mesmo patamar, as 
especificidades das condições 
históricas de cada espaço em questão. 
(GODARD, 1994, p. 6)

Para equipar as novas vias, são introduzidos modernos serviços de 

infraestrutura e, ao menos na Avenida Central, há uma tentativa de regu-

lamentação estética das novas construções, através da instituição de um 

concurso de fachadas. Sem dúvida, a aparência final da Avenida Central 

assemelha-se muito à dos bulevares parisienses. Realizações desse tipo não 

são encontradas em Salvador.

Com todas essas mudanças introduzidas na Capital Federal, é lógico 

que Salvador, como a primeira capital do Brasil, não queira ficar em desvan-

tagem e também realize sua reforma, inspirando-se no novo espaço urbano 

do Rio de Janeiro.

Tanto no Rio como em Salvador, são realizadas intervenções que não 

se identificam com a haussmannização, como os vetores de expansão da 

urbe e a modernização do porto, com áreas conquistadas ao mar, através de 

aterros, que se revertem em novas urbanizações, como o Bairro das Nações 

em Salvador. Esse é um processo muito semelhante nas duas cidades brasi-

leiras, mas ainda faltam dados para afirmar que uma tenha sido o modelo da 

outra, já que ele remonta a épocas anteriores, intensificando-se no período 

das reformas urbanas.

Rio e Salvador são cidades que começam a sentir os efeitos de um 

rápido crescimento de população, com a decorrente necessidade de novas 

áreas urbanas, da definição de novos bairros e eixos que orientem a formação 

de novos terrenos urbanizados nos seus arredores. Tanto no Rio como em 

Salvador, além de um plano de reforma, executa-se um plano de expansão. 

As obras de modernização dos portos carioca e soteropolitano também fazem 

parte das reformas urbanas e, a partir delas, são realizadas intervenções nos 

bairros portuários, o que, sem dúvida, não encontramos similar na reforma 

de Paris, que não é uma cidade portuária.

O objetivo a ser atingido, nas três cidades, é o aburguesamento do 

centro e a introdução de uma nova estética (Fig. 69). A sua consequência,  

a segregação social e funcional, além de uma nova estrutura do espaço urbano. 

Entretanto, as comparações não se podem fazer de forma linear.2  “Modelo 

dos modelos”, a Paris de Haussmann é um modelo difundido em âmbito 

mundial. Da mesma forma, o Rio de Pereira Passos inaugura uma escola de 

urbanismo brasileiro, que passa a ser modelo para as demais cidades do Brasil, 

principalmente as do litoral, que adotam seus traçados, proporções, ideias 

e processos, principalmente por se tratar da Capital Federal, representante 

máxima do País. Entretanto, não podemos afirmar que se trate de um modelo 

para outras cidades. Preferimos considerar antes como uma referência, do que 

como um modelo. Um estímulo, mais do que algo a ser copiado. (Fig. 70)
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Um comentário final     |     279

Uma conclusão

Não há dúvidas de que o modelo da Paris haussmanniana é reeditado 

em outras cidades europeias, impõe-se nas colônias francesas e seduz ou-

tras tantas cidades no mundo. O Rio faz parte das cidades seduzidas, mas 

seu processo não pode classificar-se simplesmente como haussmannização, 

por tratar-se de uma cidade cuja realidade é totalmente distinta da de Paris 

e por haver, em sua reforma, elementos que não se encontram na reforma 

parisiense. Preferimos afirmar que o processo de reformas urbanas do Rio de 

Janeiro constitui uma adaptação do modelo francês aos trópicos.

No caso da reforma de Salvador, não se identificam referências às 

obras de Paris, nem nos discursos dos governantes nem nas manifestações 

da imprensa. Muito mais próximo e mais acessível para Salvador está o Rio 

e sua reforma urbana, que irradia ares de nova civilização e modernidade.  

O Rio adapta o “modelo” haussmanniano às condições que se encontram na 

capital tropical, transformando seu traçado colonial e criando um novo mo-

delo que se “exporta” para as outras cidades brasileiras. Salvador, ao realizar 

sua reforma urbana, adapta o modelo do Rio às suas condições estruturais e 

financeiras, pois também quer mudar sua imagem de cidade colonial. Mais 

uma vez, reafirmamos a tese de que, em Salvador, produz-se uma adaptação 

da malha urbana e de sua sociedade aos novos ventos que sopram e trazem os 

conceitos de modernidade, civilização e progresso, vindos do Rio de Janeiro, 

da reforma de 1902-1906, uma adaptação de modelos urbanos europeus.
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