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Parte I  O Estudo

Mas a cidade não conta o seu 
passado, ela o contém como as 

linhas da mão, escrito nos ângulos 
das ruas, nas grades das janelas, 

nos corrimãos das escadas,  
nas antenas dos pára-raios,  

nos mastros das bandeiras, cada 
segmento riscado por arranhões, 
serradelas, entalhes, esfoladuras.

(Calvino, 1990).
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Capítulo 1

O debate sobre as 
 reformas urbanas

A preocupação da época contemporânea com as questões urbanísticas 

vem de finais do século XVIII, quando as cidades passam por processos de 

transformação social, econômica, cultural e urbanística, associados às mu-

danças advindas da Revolução Industrial, que está na base de algumas das 

transformações da sociedade e das cidades na Europa. As novas tecnologias 

introduzidas mudam as relações dentro das áreas urbanas, diminuem as dis-

tâncias e melhoram o saneamento, o que implica uma renovação do espaço 

urbano, com rápidas alterações no modo de vida urbano, no uso do solo, nas 

relações de produção e na própria estruturação da sociedade.

São grandes mudanças que se materializam quando, nas cidades in-

dustriais, a acumulação capitalista passa do comércio à exploração industrial 

e, nas cidades portuárias e comerciais, novas funções de um mercado inter-

nacional desenvolvem-se, produzindo, como consequência, uma desordem 

nas áreas urbanas. Seus novos símbolos são as chaminés, a ferrovia e os 

bairros miseráveis.

O crescimento urbano e o incremento demográfico, muito rápidos no 

século XIX, mudam a paisagem da cidade transformando-a num ambiente 

caótico e desordenado, sendo necessário buscar soluções através de reflexões 
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sobre o processo pelo qual passam. Na primeira metade do século XIX, são 

feitas as primeiras observações sobre o urbano, dando-se uma atenção especial 

aos problemas sociais. A princípio, as considerações baseiam-se nas acusações 

dos moralistas contra os maus hábitos da população, nas preocupações com 

as condições de vida dos pobres nas cidades e nos relatórios dos sanitaristas 

sobre a saúde das classes populares.

A discussão sobre esses temas, nas últimas décadas, tem o urbano 

como um novo campo do saber e o discurso urbanístico como uma nova 

disciplina, cujo objetivo são os estudos sobre os novos modos de produção 

da cidade. Desde meados do século XIX até hoje, os debates sobre o tema 

desenvolvem-se por diferentes ângulos, diversos matizes e de distintas formas, 

o que caracteriza a interdisciplinaridade do tema.

Arquitetos, historiadores da arte e da arquitetura, sociólogos, geógrafos 

e antropólogos pesquisam a história da cidade, levantam novas questões e 

rediscutem paradigmas, sempre tentando entender como evoluem as cidades 

e como se processam as reformas e intervenções no espaço urbano para 

adaptá-lo a uma nova sociedade e a um novo modo de vida. O grande inte-

resse pelo período compreendido entre princípios do século XIX e a Primeira 

Grande Guerra deve-se ao fato de ser essa uma época em que se estabelecem 

as bases da cidade moderna em que hoje vivemos. O estudo desse momento-

-chave leva-nos a entender melhor a civilização urbana contemporânea.  

É nessa fase que se produzem mudanças estruturais, econômicas, físicas e 

sociais que fazem das cidades um novo campo de experimentos e uma nova 

área de atuação.

Algumas reflexões

As aproximações históricas do fenômeno urbano despertam grande in-

teresse em pesquisadores das mais variadas especialidades, já que a análise 

do processo de urbanização ajuda a compreender a realidade e os problemas 

das metrópoles modernas. O século XIX é testemunha de uma mudança no 

mundo urbano que, a uma grande velocidade, faz das cidades organismos 

complexos, onde se estruturam os espaços e a sociedade. É tal o impacto da 

urbanização nesse século, que, em consequência, surge uma nova teoria, uma 

nova disciplina – o Urbanismo –, que tem a pretensão de entender e ordenar o 

crescimento das cidades. É um século de mudanças estruturais significativas, 
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transformadoras da realidade e que, até hoje, nos instigam a adentrar nessas 

questões, para entender as causas e consequências desse processo. Faremos, 

aqui, algumas reflexões sobre os principais temas abordados por autores que 

têm a questão urbana como seu tema central de investigação.

Considera-se o século XIX como o século da industrialização e da 

rápida urbanização. As mudanças que se produzem nas cidades industriais 

transformam-se em objeto de observação e campo de investigação. Muitos 

escritores da época têm como tema esses processos de transformação. Edgar 

Allan Poe, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Eugène Süe, Charles Dickens, 

Honoré de Balzac, Émile Zola, dentre outros, descrevem esses ambientes 

urbanos, colocando em evidência os problemas e as misérias que eclodem 

nos centros urbanos. Os pesquisadores e reformadores sociais como Edwin 

Chadwick, Frédéric le Play e Engels também escrevem sobre as cidades. 

Os sanitaristas e médicos introduzem a teoria dos miasmas1  e alardeiam a 

necessidade de circulação de ar. Outros que se interessam pelo tema são os 

filantropos como Robert Owen e os utópicos como Etienne Cabet.

De princípios do século XX até nossos dias, muitos outros estudos 

analisam e interpretam a evolução física das cidades, o processo de urbani-

zação e suas consequências. Não pretendemos nos estender nessas reflexões, 

apenas introduzir o leitor nas últimas questões levantadas por pesquisadores, 

no que se refere à história da cidade. Num primeiro momento, tratamos dos 

processos urbanos – suas mudanças espaciais, como eles se desenvolvem, 

suas consequências na estrutura urbana e na vida dos habitantes e a neces-

sidade de intervir para assegurar a cidade como espaço viável. Em seguida, 

abordamos as estratégias e teorias urbanísticas desde o momento em que, 

diante do novo fenômeno urbano, inicia-se uma busca de fórmulas para pro-

jetar novos espaços ou para adaptar a antiga cidade às novas exigências da 

moderna sociedade, até a ocasião em que se constitui uma nova disciplina, 

um novo campo do saber – o Urbanismo. Finalmente, analisamos as refor-

mas urbanas como processos que dão às antigas cidades a possibilidade de 

continuar existindo através de intervenções e mudanças, e nesse contexto, 

refletimos sobre a implantação de modelos e de planos específicos, sempre 

em busca da forma ideal de cidade.

 1 A teoria dos fluidos domina o  
pensamento médico desde o  

século XVIII onde o ar e a água 
são considerados portadores de 

emanações fétidas e pútridas, 
conhecidas como miasmas.
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Sobre os processos urbanos

No século XX, as pesquisas sobre os processos urbanos do século 

XIX tomam impulso. A partir da década de 60, na Inglaterra e nos Estados 

Unidos, elas evoluem de forma rápida, incluindo estudos comparativos 

entre as cidades dos dois países.2  O crescente interesse pelo tema deve-se 

ao fato da industrialização e da urbanização no século XIX serem processos 

que mudam de forma radical a organização espacial das cidades e a relação 

entre as classes e grupos dentro da sociedade urbanizada. Comparam-se os 

processos urbanos do século XIX com os atuais e estudam-se as consequências 

do rápido crescimento urbano que ainda se fazem presentes na metrópole 

moderna. A esses dois pontos somam-se a disponibilidade e a quantidade 

de fontes e dados, o que incentiva os pesquisadores a construir relações e 

interpretações sobre o período.

Nos anos 70, permanece aberta a questão da relevância do fenômeno 

urbano, que muda o sistema de cidades nos últimos 100 anos. Na Europa 

e no resto do mundo, realizam-se reuniões, investigações e publicações so-

bre o tema. Na Itália, um grupo de estudiosos de diversas especialidades e 

formações reúne-se em Sorrento, em 1973,3  levantando a necessidade do 

debate sobre a História da Cidade ou História Urbana. É evidente, ainda, a 

necessidade de dar continuidade, em âmbito internacional, através de pes-

quisas, ao confronto das metodologias, à análise das tradições historiográficas 

e ao estudo de inúmeras questões. Em 1977, forma-se, em Paris, o Groupe 

de travail international d’histoire urbaine e, nesse mesmo ano, realiza-se, em 

Londres, o First International Conference on the History of Urban and Regio-

nal Planning, cujo maior interesse se concentra no período de fundação do 

moderno planejamento, num século de rápida urbanização e industrialização 

que culmina na Primeira Grande Guerra.

A dinâmica dos processos urbanos na América Latina também é tema de 

simpósios e reuniões a partir dos anos 60,4 onde são discutidos e analisados 

diferentes aspectos da vida urbana e tratados os aspectos temporais relativos 

ao momento da independência dos países ibero-americanos da Espanha e 

de Portugal no século XIX.

A princípio, não há clareza sobre o campo de estudo, o objeto ou 

os métodos da História Urbana e da História da Cidade. Para o grupo de 

norte-americanos do New Urban History, tais iniciativas ou estudos decor-

rem, provavelmente, apenas do interesse de alguns historiadores sociais e 

econômicos, que não pretendem decifrar a evolução da cidade em si, nem 

2 O interesse pelo tema manifesta-se 
com a publicação do livro de DYOS 
(1971), e com a formação do grupo 
Urban History Group na Inglaterra.

3 A reunião, denominada Città 
preindustriale e città del  
capitalismo, é o primeiro passo 
para enfrentar o grande tema da 
urbanidade na Europa.

4 Os Simpósios de História Urbana 
da América Latina realizam-se em 
Buenos Aires, em 1966, em Stuttgart, 
em 1968, em Lima, em 1970 e 
em Roma, em 1972. O primeiro 
Seminário de História da Cidade e 
do Urbanismo que ocorre no Brasil 
acontece em 1990, em Salvador/
BA, onde se discutem as construções 
intelectuais que surgem do processo 
de modernização urbana no  
século XIX e princípios do século 
XX. A cada dois anos, acontece uma 
nova edição desse Seminário (1992, 
Salvador; 1994, São Carlos; 1996, 
Rio de Janeiro; 1998, Campinas e 
2000, Natal).
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procuram variáveis urbanas na história. É a História Urbana – estudos sobre os 

processos sociais na cidade, a história na cidade, as histórias que acontecem 

no ambiente urbano. Para os ingleses, deve-se dar uma explicação histórica 

essencialmente urbana, e sua meta principal é explicar a cidade através da 

relação entre espaço urbano e a sociedade que o habita. É a História da Ci-

dade – sua forma e estrutura espacial. (MONCLÚS FRAGA; OYÓN BAÑALES, 

1990, p. 588)5

A História da Cidade, pois, tem como objeto de estudo a configuração 

espacial convertida em fonte onde se pode ler a história da organização do 

espaço e da sociedade. Alguns estudos buscam encontrar os pontos definidores 

e os métodos mais adequados para a História da Cidade, ou seja, procuram 

uma variável essencialmente urbana.6

Urbanização e redes urbanas

A urbanização não é um fenômeno que se vincule sempre à indus-

trialização, mas, na era industrial, desenvolve-se de forma mais rápida. 

Londres já é uma grande cidade antes da industrialização que, quando se 

inicia, utiliza-se da estrutura urbana existente, promovendo uma aceleração 

do processo de urbanização. A industrialização tem seu caráter urbano, já 

que faz da cidade sua base territorial, nela concentrando capital e força de 

trabalho. Pode-se falar em processo de urbanização já na Idade Média e no 

início da Idade Moderna, com características próprias e distintas daquelas 

da era industrial. Também pode ser identificada a formação de redes urbanas 

europeias, que, entretanto, não se constituem necessariamente num sistema 

em escala continental.

Para entender a urbanização, é necessário enfocar temas como o incre-

mento da demografia urbana, a transferência da população do campo para a 

cidade e a mudança da relação demográfica urbano-rural. Também é preciso 

entender as relações e intercâmbios entre as cidades, dentro de um circuito 

que configure um sistema urbano.

Os estudos sobre urbanização não se restringem à análise da cidade, nem 

do sistema de cidades. Tampouco se pode entender o fenômeno da urbanização 

isolado do seu contexto. No caso da América Latina, a urbanização acontece 

vinculada a processos econômicos que não são resultantes da industrialização, 

pois as cidades latino-americanas nascem a serviço das relações internacio-

nais com os países mais desenvolvidos, e isso faz com que seu processo de 

urbanização seja uma variável dependente, resultante de sua incorporação no 

mercado mundial. (SANTOS, 1982a) Acresce que, desde o seu descobrimento, 

5 Maurício de Abreu (1998, p. 13) 
considera a história urbana como a 

história das atividades que se realizam 
na cidade, no ambiente urbano de 

um modo geral, e a história da cidade 
seria a história dos processos sociais 

que se materializam de forma mais 
objetiva. 

6 Juan Luis Piñon considera que as 
ideias que conduzem à construção 

da cidade se reproduzem a partir 
de si mesmas, segundo lógicas 

reconhecíveis, e que o estudo dos 
fenômenos urbanos depende da 
posição relativa que ocupam em 

relação a outros fenômenos adotados 
como referência, ou seja, que a 

análise histórica urbana se situa na 
esfera metodológica da comparação. 

(PIÑON, 1993, p. 5)
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a ocupação territorial da América Latina foi desigual e irregular, dependente da 

conjugação de causas físicas, estratégicas, políticas e econômicas.

O esquema de urbanização pouco muda depois da independência dos 

países latino-americanos, ao longo do século XIX, mantendo-se o mesmo 

que foi estabelecido durante o período colonial, inclusive com a hierarquia 

dos centros entre si. Ocorrem lutas internas depois da emancipação até a 

formação de uma burocracia nacional, através de uma organização lenta. Os 

núcleos afastados entre si ficam isolados, além de haver outras dificuldades 

de deslocamento, o que dificulta o intercâmbio. Para atenuar o problema,  

a política comercial incentiva a primazia das cidades principais, com concen-

tração de atividades administrativas e comerciais num só ponto em cada país. 

São os primeiros passos para a formação das metrópoles latino-americanas. 

A organização e a ocupação do espaço, assentadas na centralização do de-

senvolvimento em torno da capital, tem sua base econômica na agricultura, 

na pecuária e na mineração, antes que na manufatura. O domínio econômico 

e político exercido pelas capitais ibero-americanas sobre as demais áreas dos 

seus países faz com que haja uma supremacia total dessas capitais, o que 

leva à hipertrofia urbana e destaca o fenômeno da macrocefalia, presente em 

quase todos os países. (LOU; BENASAYAG, 1992, p. 170-171)

Sobre os processos urbanos no Brasil, alguns pontos merecem destaque. 

Antes do século XIX, o território brasileiro é formado de subespaços que evo-

luem segundo lógicas próprias, ditadas pelas relações com o mundo exterior. 

Esse panorama muda na segunda metade do século XIX, quando a produção 

do café faz do estado de São Paulo um polo dinâmico, com a implantação de 

ferrovias, a melhoria dos portos e a criação de meios de comunicação, o que 

contribui para a implementação de uma nova fluidez nessa parte do território 

brasileiro, uma vez que ali estão os influxos do comércio internacional, as 

formas capitalistas de produção, trabalho, intercâmbio e consumo que fazem 

efetiva essa fluidez. (SANTOS, 1996, p. 26-27)

A expansão da agricultura comercial e a exploração mineral são fatores 

que definem o assentamento da população e determinam a configuração 

das cidades, no litoral ou no interior. A mecanização da produção, nas áreas 

agrícolas e minerais, dá impulso e uma nova lógica ao processo. Em finais 

do século XIX, ocorre uma aceleração do processo de urbanização, já que, 

segundo os dados dos censos, em 1872, 5,9% da população brasileira é 

urbana, passando a 9,4% em 1900, depois a 10,7% em 1920 e a 31,24% 

em 1940. A urbanização brasileira mantém sua característica costeira até 

meados da década de 60 do século XX, quando também se interioriza. Em 

finais dessa década, a população urbana supera a rural.
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Morfologia e crescimento urbano

Adotando a definição de morfologia como a forma da cidade e a dispo-

sição dos elementos urbanos, mas sem deixar de considerar a distribuição dos 

grupos sociais e das funções na cidade (RONCAYOLO, 1988, p. 65), pode-se 

estudar o tema através da análise da forma total da cidade e do crescimento 

da área urbana, ou trabalhar com partes específicas da cidade, como o cen-

tro, os bairros, as ruas, os quarteirões, as casas e os equipamentos urbanos.

Mas não basta reconhecer as formas, classificá-las e datá-las. É preciso 

entender o que influencia no uso do solo e na forma que a cidade assume 

em função de seu crescimento e de suas transformações totais ou parciais. 

Também é preciso relacionar a forma da cidade com a sociedade urbana. 

Por trás dos elementos urbanos e de sua disposição, existe a tentativa de 

encontrar a ação da sociedade que os constrói, os utiliza e os interpreta; por 

trás da distribuição estão o jogo das relações e as mudanças das quais estas 

relações não são senão a expressão imóvel. (RONCAYOLO, 1988, p. 66)7

A evolução da forma urbana passa por um processo complexo de 

estruturação, no qual intervem fatores de natureza diversa, que vinculam as 

mudanças morfológicas a determinantes econômicos, sociais e tecnológicos, 

associados aos elementos essencialmente urbanos. Esses fatores influenciam 

a definição de novos espaços, como os subúrbios e os novos bairros residen-

ciais afastados do centro, ou a introdução dos novos meios de transporte. 

Multiplicam ainda as descontinuidades espaciais e temporais e caracterizam 

a mudança de escala com uma superfície ampliada, onde se agregam,  

à cidade antiga, novas zonas de trabalho e de residência. Os novos meios de 

transporte dão viabilidade à expansão territorial e possibilitam o deslocamento 

entre as áreas funcionais e as residenciais, o que contribui para mudanças 

na estrutura urbana e na segregação espacial.

Na América Latina, muitos elementos contribuem para a transformação 

urbana, sendo difícil uma análise que adote uma visão de sua totalidade,  

o que torna mais viáveis os estudos por países. Esse processo de transfor-

mação acontece, geralmente, pela desagregação política e institucional, 

pela consolidação de poderes centralizadores frente aos regionalismos, pela 

inserção econômica no mercado mundial e pelo controle através dos portos 

de comércio exterior, com a consequente planificação da infraestrutura e com 

aspectos peculiares a cada país.

7 Advertimos que todas as traduções  
de citações, esta e as demais que se 

encontram neste livro que estão  
em idioma estrangeiro no original,  

são da autora.
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Estrutura urbana, divisões sociais e funcionais

Como e onde se localizam as distintas classes sociais nas cidades 

europeias, a separação entre os espaços sociais e funcionais, a forma como 

esses espaços se relacionam entre si e como a população se desloca entre 

eles são pontos muito estudados e de interesse atual, que podem esclare-

cer os processos de estruturação das cidades e a formação da sociedade 

urbana. O principal debate centra-se na importância e nas características 

das relações existentes entre as estruturas sociais e formas espaciais.

O uso do solo passa a ser um determinante na nova estrutura urbana, 

quando mudam o valor dos terrenos e suas funções. Na cidade industrial,  

a nova forma de organização espacial caracteriza-se por notáveis diferenciações 

funcionais no espaço físico. Escritórios, residências, fábricas, slums e parques 

organizam-se segundo um esquema elementar, rádio-concêntrico, em torno 

do núcleo do poder – é o centro terciário-representativo. Esse tende sempre 

a estender-se e não a reproduzir-se, englobando e transformando as zonas 

limítrofes com a mesma lei do desenvolvimento inicial. No entorno do centro 

e das residências das classes ricas, pouco a pouco, incorporam-se faixas 

cada vez mais largas de zonas mistas, com edifícios industriais e residências 

operárias, e, assim, as demais faixas são empurradas para um perímetro 

mais externo, na medida em que o crescimento das atividades comerciais 

impõe a transformação das zonas que fazem divisa com o núcleo central. 

(AYMONINO, 1972)

Essa nova organização espacial, que começa a estruturar-se em princí-

pios do século XIX, tem como consequência a segregação social e uma nova 

divisão funcional. As classes sociais dividem-se no espaço urbano em bairros 

residenciais diferenciados: os bairros operários distanciam-se e diferenciam-

-se dos bairros burgueses, cada grupo com suas próprias características e 

tipologias. As residências distanciam-se dos locais de trabalho, e as diversas 

funções – moradia, trabalho, lazer – ocupam espaços distintos. Essas são 

tendências cuja generalização se torna difícil, uma vez que cada cidade do 

século XIX se desenvolve de forma própria e, como tal, precisa ser analisada 

nas suas especificidades.

Roncayolo considera que o estudo da divisão social e funcional é um 

capítulo importante para a História da Cidade, mas de difícil conceituação, uma 

vez que não se trata de uma simples separação entre residência e trabalho. 

A divisão funcional responde a exigências técnicas, ao custo dos terrenos e 

aos benefícios que podem ser obtidos a depender da sua localização. Já a 

divisão social não se pode resumir apenas à distribuição residencial. “Con-
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tudo, é necessário se perguntar se é possível classificar os modos de vida e 

de habitação através de uma escala única determinada pela renda ou pela 

profissão, se é possível um só modelo.” (RONCAYOLO, 1988, p. 80)

Também é difícil passar-se do conceito de divisão social e funcional ao 

de “segregação”, assim como conceber-se a relação entre segregação espacial 

e segregação social. Numa análise histórica, a cidade medieval8  já apresenta 

um agrupamento mais ou menos rígido dos ofícios, que depende da força 

política da corporação e da cidade. Porém isso não supõe uma separação 

entre trabalho e residência, nem uma separação de classes sociais. No mesmo 

espaço, convivem mestres de ofício, aprendizes e ajudantes, distintos níveis 

sociais. A separação acentua-se na cidade industrial, quando surgem os bairros 

operários e as zonas industriais. A segregação social também se explica pela 

nova urbanística, que constrói, nos novos espaços da cidade, sociedades mais 

homogêneas, seja da elite ou de outra camada social.

São duas as consequências da divisão do espaço: uma é a valorização 

da “cidade” em relação ao crescimento periférico, associando-se “centralidade” 

a uma remota herança. A outra é a contraposição entre os bairros novos, que 

caracterizam a modernidade, e os bairros antigos, abandonados, confusos 

e superpovoados.

A estrutura interna das urbes latino-americanas também é tema de 

estudos que focalizam a diferenciação entre essas estruturas, através de 

uma gradação de situações econômicas, sociais e espaciais inseridas num 

processo geral de urbanização dependente da América Latina. Mas não po-

demos generalizar, nem pensar na existência de um modelo típico de cidade 

latino-americana. Tampouco é possível a definição de tendências evolutivas 

desse modelo apenas pela presença de uma tipologia comum nos processos de 

estruturação urbana, representada pelo colapso da estrutura urbana colonial, 

por movimentos setoriais da elite, por localizações periféricas do tipo “villa 

miseria-callampa-barriada”9  e por centrais como “cortiço-casa de cômodo”.  

A diferença entre as cidades está nas distintas intensidades e no desenvolvi-

mento temporal diferenciado com que se produzem esses processos.

Dentro do espaço da cidade, o século XIX enseja a formação de constela-

ções de núcleos, a crescente descentralização e a despersonalização dos bairros, 

apagando a imagem integral da área urbana e as referências de identidade do 

homem com sua cidade. Muda a relação entre o centro histórico e as novas 

urbanizações. Em muitas cidades, o centro histórico perde a consistência de 

núcleo vital ou desaparece, deixando de ser residencial, ou se dilui.

8 O mesmo ocorre na cidade  
colonial brasileira.

9 Assim são chamados os bairros 
miseráveis na Argentina,  

no Chile e no Peru, respectivamente, 
denominados, no Brasil, de favelas.
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A estruturação urbana pode ser classificada por diferentes períodos, 

cada um deles correspondendo a uma etapa de urbanização e colocando 

em evidência as políticas e ideologias dominantes. Uma dessas etapas é a 

implantação da cidade burguesa, com reflexos na mudança de sua estrutura 

social e de sua fisionomia, em consequência do crescimento urbano e de 

população, da diversificação da população, da multiplicação das atividades, 

da transformação da paisagem urbana e dos tradicionais costumes e maneiras 

de pensar dos diversos grupos sociais. As mudanças são mais perceptíveis 

nas grandes cidades, uma vez que a transformação da estrutura econômica 

tem repercussão visível nas capitais e nos portos, isto é, na parte que está 

voltada para o mercado mundial.

O Brasil não fica fora de todo esse processo. Aqui, percebemos que 

indústrias são incentivadas pelo governo a construir casas “higiênicas” para 

os operários, junto a seus estabelecimentos. Esse tipo de residência, que 

se concede ao trabalhador da fábrica, pressupõe uma forma de controle da 

vida e dos costumes dos empregados por parte dos patrões. A partir de me-

ados do século XIX, os bairros também se especializam, e as classes sociais 

distribuem-se na área urbana de forma segregada: a classe abastada para 

um lado e os pobres para o outro.

As imagens da cidade

Cronistas, escritores literários, higienistas e pesquisadores das Ciências 

Sociais lidam com imagens e representações da cidade. Desde o século XIX, 

escritores e médicos, preocupados e assustados com as bruscas mudanças 

que se produzem em suas cidades, descrevem e denunciam um ambiente que 

ora parece assustador, ora encantador. A cidade também é objeto de estudo, 

descrição e análise em trabalhos técnicos, como os que analisam cartografias 

e iconografias, ou ainda em imagens não técnicas.

É interessante observar que muitos dos textos produzidos, no momento 

e ao sabor das transformações, são posteriormente retomados, propiciando 

uma releitura por parte de historiadores, arquitetos e sociólogos. Baudelaire, 

em algumas de suas obras – O pintor da vida moderna, Spleen de Paris e As 

Flores do Mal10  – descreve, critica e elogia as transformações que ocorrem 

em Paris durante o período Haussmann, no Segundo Império. No início do 

século XX, Walter Benjamin,11 com base na obra de Baudelaire, analisa e 

reinterpreta as transformações da Paris haussmanniana. Mais recentemente, 

M. Berman (1986)12 também usa o trabalho de Baudelaire para sua análise 

10 Os livros de Baudelaire foram 
escritos em meados do século XIX.

 
11 Os livros referidos de Benjamin 
foram escritos no início do século XX. 
(BENJAMIN, 1972, 1986)

12 Ver capítulo 3 – Baudelaire: o  
modernismo nas ruas.
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sobre a modernidade. Em todas as três épocas, a imagem de Paris em trans-

formação, no século XIX, é o foco principal.13 

As imagens produzidas pelas transformações urbanas refletem uma 

gama de reações diferenciadas, que vão da rejeição e de uma visão anti-urbana 

até admiração, numa visão mais positiva de confiança no progresso e numa 

vida urbana de qualidade. Muitos recorrem a imagens utópicas, situando 

as cidades entre realidade, pensamento teórico e imaginação popular, ou 

seja, uma oscilação entre a cidade real e a cidade sonhada. A imagem da 

cidade do século XIX, pois, passa por um processo radical de transformação, 

visualizado de forma descritiva ou iconográfica por artistas, arquitetos, his-

toriadores, escritores, cada um com sua forma própria de representar essa 

fase de mudança. Mudam, inclusive, os pontos de vista ou os ângulos de 

visão espacial das cidades.14

No caso da América Latina, a imagem das cidades começa a se trans-

formar após o processo de independência, a partir do início do século XIX, 

principalmente nas capitais dos novos países, onde é promovido um novo 

ordenamento, traduzido em resultados urbanísticos. Se a estruturação das 

cidades latino-americanas não se assemelha à das cidades europeias, pelo 

menos há a introdução de novos elementos de estrutura urbana, como as 

alamedas, os bulevares, os eixos internos e os novos edifícios representativos. 

Essas novas imagens e representações das cidades são analisadas e interpre-

tadas por distintos profissionais, de formas diversas, sob variados pontos de 

vista – da Cultura, da Psicologia, do Urbanismo, da História, da Literatura 

e da Filosofia –, focalizando o urbano como paisagem, ou como local de 

multidões, ou como espaço do desejo, ou como possibilidade de civilização.

Sobre estratégias e teorias urbanísticas

Se os processos de transformação urbana são um campo vasto de pes-

quisas, as formas de intervir na cidade também se constituem em matéria 

de reflexão. As estratégias e teorias urbanísticas do século XIX e princípios do 

século XX constituem a base de muitos estudos que buscam entender como 

se estrutura esse novo campo do saber, o Urbanismo, como se desenvolvem 

e se aplicam as novas teorias elaboradas e quais são suas consequências.  

O nascimento do Urbanismo como um campo do saber e sua formulação 

teórica representam uma reação frente às condições a que chegam as cidades 

13 Um exemplo recente é o livro de 
Sandra Jatahy Pesavento (1999), que 
analisa as transformações imagéticas 

das três cidades no século XIX e 
princípios do século XX através dos 

escritos e crônicas da época.

14 Um exemplo é o da cidade 
amuralhada, que poderia ser  

retratada da distância de um balão,  
e necessita da fotografia e do  
avião no início do século XX.  

Hoje, as metrópoles, são melhor  
representadas por uma foto  

de satélite.
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– aumento de população, crescimento de área, insalubridade e epidemias 

–, motivadoras de mudanças estruturais para adaptação aos novos padrões 

exigidos pela sociedade.

Esse novo objeto de estudo, o espaço da cidade, desenvolve-se durante 

todo o século XIX, quando se torna evidente a necessidade de traçar estratégias 

para intervir nos antigos e estruturar os recentes ambientes urbanos. O caos 

instaurado nas urbes sustenta os argumentos para que se tomem providências 

para ordenar a desordem instalada: num mesmo espaço, circulam os carros e 

os pedestres, criam-se animais e brincam as crianças; não existe separação 

entre zonas industriais e zonas residenciais; a fumaça está por toda parte; 

a sujeira é uma constante e as epidemias atingem todas as classes sociais. 

Segundo Benevolo (1992, p. 7), essa é a origem do Urbanismo moderno.

O urbanismo moderno não nasce ao mesmo tempo que os processos 

técnicos e econômicos que fazem surgir a cidade industrial e a transformam, 

mas forma-se num período posterior, quando os efeitos quantitativos das 

transformações em curso já são evidentes e quando os ditos efeitos entram 

em conflito entre si, sendo inevitável uma intervenção reparadora. 

A história do urbanismo desperta, hoje, tanto interesse quanto a história 

da cidade, voltando-se para o paralelismo entre experiências urbanísticas e 

suas especificidades, não como simples reflexo de experiências externas, 

mas como resultado da interferência de variáveis políticas, técnicas, sociais 

e econômicas sobre a ordenação do espaço.

O termo Urbanismo, segundo F. Choay,15  tanto pode designar uma nova 

disciplina com pretensão de ser uma ciência de concepção de cidades, com 

a possibilidade de manter o controle sobre o fato urbano, como pode corres-

ponder ao movimento que busca organizar e regularizar o crescimento e o 

movimento dos fluxos demográficos, a mudança de escala dos equipamentos 

e das construções provocadas pela Revolução Industrial. É indiscutível que a 

era industrial muda a escala e a complexidade do desenvolvimento urbano. 

Ao tomar uma forma própria – em decorrência da expansão da sociedade 

industrial em finais do século XIX – a cidade da era industrial provoca um 

movimento de observação e de reflexão que dá origem a um novo campo do 

conhecimento.

A era industrial representa uma transformação radical nos aglomerados 

urbanos existentes e propicia a formação de novas aglomerações, gerando 

uma grande desordem na organização espacial e transformando a menta-

lidade dos habitantes e as iniciativas dos planejadores. Há uma mudança 

estrutural significativa: ampliam-se os limites da cidade; a população cresce 

15 Segundo a autora, o termo  
“urbanismo” é um neologismo 
proposto por Ildefons Cerdà em sua 
Teoría General de la Urbanización  
de 1867 e introduzido na França  
por H. Prost na primeira década do 
século XX. (CHOAY, 1994)
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rapidamente; a cidade divide-se em produtores e consumidores; os espaços 

dividem-se em periferia, para fábricas e manufaturas, e o centro de negócios. 

São introduzidos novos elementos, como as chaminés, a ferrovia e um novo 

mobiliário urbano. A análise semiológica desses novos componentes intro-

duzidos no ambiente urbano é uma outra forma de entender a evolução do 

urbanismo e seus complementos.

Pode-se, pois, considerar o Urbanismo uma nova ciência – apesar de 

já existirem discussões sobre o tema do planejamento antes do século XIX –, 

focalizada como uma nova teoria, que representa, em essência, uma tomada 

de consciência da sociedade industrial sobre si mesma, através do questio-

namento de suas realizações.

Desde as primeiras experiências urbanísticas até a constituição de uma 

nova disciplina, os focos de reflexão incidem sobre a definição de modelos de 

intervenção e a classificação das experiências empreendidas no âmbito da 

cidade industrial. A evolução da urbanística segue em paralelo e articulada 

com as transformações socioeconômicas e as mudanças de direção política 

presentes nas novas realidades.16  As teorias e propostas multiplicam-se 

em função da necessidade de soluções para os problemas gerados pelo 

crescimento acelerado das novas cidades e por sua falta de preparação para 

essas mudanças. As propostas vão desde começar outra vez, criando novos 

ambientes totalmente diferentes dos atuais, até tentar resolver cada um dos 

problemas e remediar seus inconvenientes. No primeiro caso, os teóricos 

pretendem materializar uma visão de cidade ideal. No segundo, especialistas 

e funcionários produzem regulamentos sobre questões como higiene e novas 

instalações, que dão origem à moderna legislação urbanística.

Segundo Choay (1979, p. 1-56), podemos dividir a evolução do ur-

banismo em três etapas, marcadas pela presença maior ou menor de uma 

ideologia. A Regularização,17 correspondente ao processo analítico em que se 

busca a boa forma. O Pré-urbanismo, de caráter sintético, que fundamenta suas 

propostas em argumentos ideológicos, abrigando duas correntes principais: 

a progressista, que propõe um objeto urbano separado, cujos componentes 

estandardizados se distribuem pelo espaço segundo uma ordem funcional 

e geométrica, e a culturalista, compacta e multifuncional, que se concentra 

em objetivos humanistas. Finalmente, a etapa do Urbanismo, que segue as 

principais correntes do Pré-urbanismo, com a inclusão da figura do arquiteto-

-urbanista, quando o planejamento de cidades “se acredita” uma ciência. 

(CHOAY, [197-], p. 109-110)

16 Benevolo considera o ano de 1848 
como marco ideológico da cultura 
urbanística, que passa a adotar o 

paternalismo político da nova direita. 
(BENEVOLO, 1992)

17 Regularização é o termo que 
Haussmann usa em suas memórias, 

para definir suas intervenções em 
Paris. (HAUSSMANN, 1979)
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Entretanto, essa categorização não pode ser generalizada, já que cada 

cidade, ou cada país, caminha de forma distinta ao analisar seus problemas e 

intervir no espaço construído. No caso das cidades alemãs, por exemplo, são 

propostos estudos mais profundos dos problemas urbanos e obtém-se, como 

resultado, a elaboração de um plano regulador e de um dispositivo edilício, 

os dois instrumentos da urbanística moderna. (PICCINATO, 1993) Essa forma 

de intervenção tem a gestão urbana como sua base e objetiva a distribuição 

geral dos serviços sociais, a acessibilidade não diferenciada e um habitat 

sem desequilíbrios, fraturas ou conflitos. O plano regulador é elaborado para 

controlar esse espaço e distribuir benefícios urbanos a toda a sociedade, como 

um instrumento de coordenação entre os distintos elementos. O dispositivo 

edilício, competência das administrações públicas, tem como objetivo desde 

a expedição de licenças até o controle de habitabilidade, sendo o instrumento 

executivo do plano, uma norma precisa, construída em torno dos princípios da 

propriedade individual, que fixa as condições mínimas aceitáveis em termos 

de higiene, estética e circulação.

Na era industrial, a cidade, a urbanística e o projeto urbano deixam de 

coincidir, já que não se pode entender cada um deles através dos outros. Ao 

nos aprofundarmos nas questões da história do urbanismo, principalmente 

no período estudado, essa defasagem – entre os processos de transformação 

urbana e a teoria urbanística – permite descobrir e entender a imagem que a 

cultura dominante propõe para a cidade e os laços da teoria urbanística com 

o momento socioeconômico original.

Nas discussões sobre o planejamento urbano, em princípios do século 

XX, surgem as designações City Planning nos Estados Unidos, Town Planning 

na Inglaterra, Städteplanung na Alemanha e Urbanisme na França. Esses 

termos são utilizados para descrever as deliberações ordenadas pela autori-

dade pública para as intervenções físicas na cidade, ou em parte dela, com 

o objetivo de estabelecer um eficiente e equilibrado funcionamento, além de 

criar entornos agradáveis.

A expansão da industrialização e da urbanização, que transforma grande 

parte da Europa e outras partes do mundo, faz com que o planejamento urbano 

se converta numa questão cada vez mais internacional. Surge um movimento 

mundial em relação às questões urbanas, com organizações de cunho formal 

e informal. Congressos, publicações, visitas e projetos evidenciam a evolução 

do urbanismo. A primeira revista é publicada em 1904 – Der Städtebau –  

e a Alemanha reconhecida como líder mundial do urbanismo. Em 1908, cria-

-se a seção de higiene rural e urbana do Musée Social de Paris e, em 1910, 
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realiza-se o primeiro congresso mundial de urbanismo organizado pelo Royal 

Institute of British Architects. Na Alemanha, surgem os planos de ocupação 

do solo que dividem toda a cidade em zonas com funções e regulamentos 

particulares. Em torno de 1910, já se usa o termo Zonung (zoning18  ou 

zoneamento). Depois da experiência alemã, o zoning é divulgado através de 

congressos e manuais.

Modelos e teorias urbanísticas surgem em finais do século XIX e princí-

pios do século XX. Dá-se, por exemplo, a consolidação e a divulgação da Arte 

Urbana, que alguns autores associam ao “urbanismo artístico” preconizado 

por Camillo Sitte e outros identificam com a “arte na rua”, ou mesmo com as 

propostas monumentais típicas do movimento City Beautiful19  dos Estados 

Unidos. É importante ressaltar a conexão das estratégias de embelezamento 

e a monumentalidade das cidades europeias com o movimento City Beautiful 

nos Estados Unidos, pois esses movimentos de embelezamento, que surgem 

da vontade de converter as cidades em obras de arte, vêm de mais longe, 

do século XVIII.

Em algumas cidades como Paris, Londres ou Viena, busca-se o em-

belezamento e a monumentalidade não só com a introdução de elementos 

decorativos e detalhes, mas, na realidade, com a transformação das próprias 

cidades em monumentos. Essa tradição monumental tem como modelo os 

bulevares de Haussmann em Paris, a Regent’s Street em Londres e a Rin-

gstrasse em Viena. No século XX, essa tendência reflete-se no orgulho cívico 

aliado ao impulso comercial dos EUA e nas colônias britânicas da Índia, da 

África e da Austrália, e culmina na megalomania da Alemanha de Hitler, da 

Rússia de Stalin, da Itália de Mussolini, da Espanha de Franco e até do Brasil, 

durante o regime autoritário do Estado Novo.

Na análise desse movimento, que nasce na Europa, vai aos Estados 

Unidos e volta à Europa, concluímos tratar-se de um fenômeno de difícil 

compreensão, pelo seu caráter complexo, multifacetado, em cujo contexto 

se encontram situações diferenciadas do ponto de vista econômico, social, 

político, cultural e ideológico. Nele, o que se evidencia como mais importante, 

comum a todas as situações nas quais se implanta o modelo, é a concentração 

no monumental e no superficial, além da forma de tratar a arquitetura como 

símbolo do poder, cuja finalidade é impressionar. (HALL, 1996, p. 273)  

A essência do movimento está em seus partidários acreditarem na beleza, 

nos belos edifícios e cenários, e crerem que esses, além da estética, podem 

mudar a má situação das cidades, combatendo a feiúra e a desordem.

18 Segundo F. Mancuso (1980), o 
zoning entra nas leis urbanísticas de 

alguns países em princípios do século 
XX, como na Suécia (1907), Holanda 

(1901) e Inglaterra (1909).  

19 Movimento que tem claras  
referências haussmannianas.
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Outra teoria sobre o movimento City Beautiful (WILSON, 1980) de-

fende a existência de uma intenção de combinar beleza com função. Daí 

a incorporação de profissionais para o desenho e a execução dos projetos.  

As bases do movimento encontram-se na chamada American Discovery of 

Europe, em que a Europa representa o progresso, com suas cidades que, sob 

o modelo clássico, parecem mais dinâmicas do que as da América do Norte, 

mais limpas, melhor administradas, mais bonitas e onde o crescimento e o 

desenvolvimento estão controlados.

Uma eficaz avaliação do movimento City Beautiful deve levar em consideração 

o modo como seus defensores o interpretam. O movimento foi, primeiro, um 

esforço para adornar as cidades americanas com beleza, carentes que eram 

pelas características do século dezenove. Foi, em segundo lugar, um esforço 

consciente para juntar a beleza clássica com a paisagem natural construída 

e com elementos funcionais essenciais. Combina apreciação estética com 

algum conhecimento, e algumas vezes uma percepção aguçada de políticas 

e legítimas necessidades. Foi, finalmente, amplo em sua força. Concebe a 

cidade e seus habitantes como um organismo, tendo vida e crescimento 

suscetíveis de definição, racionalidade e controle. (WILSON, 1980, p. 189)

Seguindo também os passos da Europa, a América Latina, antes da 

institucionalização do urbanismo, tem problemas acarretados pelo crescimento 

urbano espontâneo, sendo esse o tema de diversas reuniões, conferências, 

encontros e congressos. Um dos primeiros eventos é o Congresso Médico de 

Pernambuco, realizado em 1909, em Recife. Nele, das 40 palestras, 20 abor-

dam o tema da reforma social e 5 tratam dos problemas urbanos, uns gerais 

e outros sobre Recife. Passada uma década, em 1920, realiza-se o Primer 

Congreso Argentino de Viviendas, organizado pelo Museo Social Argentino, 

e o Primer Congreso Panamericano de Arquitectos de Montevideo. Nesse 

último, os arquitetos discutem questões urbanas num fórum internacional e, 

de suas conclusões, constam a elaboração e a adoção de planos reguladores 

dos centros urbanos. Propõem também a inclusão de um curso especial de 

Urbanismo nas Escolas e Faculdades de Arquitetura, e a criação de uma liga 

Pan-americana de Cidades.20

Tendo como tema específico o urbanismo, em 1935, realiza-se o Primer 

Congreso Argentino de Urbanismo em Buenos Aires, com assuntos como his-

tória e evolução urbana, urbanização de cidades, aspectos socioeconômicos 

e o ensino, e a Semana de Urbanismo de Salvador, que tem como objetivo a 

elaboração de um plano para incluir a cidade no circuito das cidades civilizadas 

do mundo.21  O Primeiro Congresso Brasileiro de Urbanismo, organizado pelo 

Departamento de Urbanismo do Centro Carioca de Engenheiros, acontece no 

20 Outros congressos continuam se  
realizando com temas periféricos ao 
urbanismo. Os Congressos  
Pan-americanos de Arquitetos  
realizam-se, o 2º em Santiago do Chile 
em 1923, o 3º em Buenos Aires em 
1927 e o 4º no Rio de Janeiro em 
1930. No Brasil, temos os Congressos 
Brasileiros de Higiene, o 1º no Rio 
em 1923 e o 2º em Belo Horizonte 
em 1924. Em 1931, realiza-se o 
Congresso de Habitação de São Paulo.

21 A Semana de Urbanismo de 
Salvador, com seus objetivos e 
resultados, é tratada no capítulo 
específico sobre essa cidade.
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Rio em 1941, com temas como a regularização do crescimento das cidades 

e a solução dos problemas das habitações, mas também com a intenção de 

aumentar a influência dos urbanistas. Paralelamente ao Congresso, realiza-

-se uma exposição de urbanismo no Museu Nacional de Belas Artes (antiga 

Escola Nacional de Belas Artes).

O urbanismo brasileiro nasce como uma herança do urbanismo pro-

gressista europeu, que nos chega através da França, país que está unido 

culturalmente ao Brasil desde 1816, quando a Missão Francesa por aqui 

desembarca. A formação do Urbanismo como disciplina, quer dizer, as cir-

cunstâncias que originam as reflexões sobre a cidade e seu espaço, no Brasil, 

são as mesmas que impulsionam o nascimento do tema da urbanística na 

Europa e nos Estados Unidos. A definição de um quadro teórico22  brasileiro 

tem suas bases na dependência acadêmica e vincula-se, com efeito retardado, 

às propostas europeias e norte-americanas.

O primeiro período, na formação do pensamento urbanístico no Brasil, 

vai de 1895 a 1930.23  Nesse momento, a temática central diz respeito aos 

planos de intervenção urbana e ao aparecimento de técnicas para resolver as 

questões da cidade como o saneamento, a circulação e a legislação urbanística. 

A formação dessa área de conhecimento – o Urbanismo – tem sua origem nos 

cursos de engenharia civil e engenharia-arquitetura e se mantém nas novas 

escolas de arquitetura, criadas a partir da década de 40.

A primeira geração de profissionais é constituída de egressos dos cursos 

de engenharia, das antigas Escolas Militares da Bahia, Pernambuco e Rio 

de Janeiro, ou da Escola Central do Rio de Janeiro. Alguns realizavam seus 

cursos no exterior. Esses profissionais ocupam cargos públicos nas estruturas 

administrativas em formação, nas prefeituras das principais cidades e no 

governo do estado, no período referido. Também criam e participam, como 

docentes, das Escolas Politécnicas de Engenharia de São Paulo, Bahia e Rio.

Sobre as reformas urbanas

Torna-se especialmente importante, para a análise das reformas urbanas 

do Rio de Janeiro e de Salvador, entender como as intervenções se realizam, 

mesmo antes da definição do Urbanismo como uma disciplina, uma ciência 

ou uma arte. Nesse período, muitas cidades europeias modificam seu tecido 

urbano com novas ruas, que cortam o espaço medieval, com anéis construídos 

no local das antigas muralhas, circundando seus centros históricos, ou com a 

22 Entendemos quadro teórico como 
o processo de investigar a questão 
urbana, definir sua problemática, 
tomar consciência de seus pontos 

frágeis e buscar soluções.

23 O segundo período situa-se entre 
1930 e 1950; e o terceiro, entre 

1950 e 1964. (LEME, 1999)
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criação de novos espaços urbanos além dos baluartes finalmente demolidos. 

Intervir, pois, na cidade construída, não é uma novidade do século XIX. Os 

planos de regularização, as intervenções para embelezamento ou a recons-

trução do centro urbano são experiências que estão presentes já nos séculos 

anteriores. Obras como a de Sisto V em Roma, no século XVI, a abertura da 

Place des Vosges em Paris, no século XVII, ou a reconstrução de Lisboa, no 

século XVIII, pelo Marquês de Pombal, são só alguns exemplos.

No século XIX, as reformas têm como objetivo resolver os problemas 

que se apresentam nas cidades industrializadas, ou em consequência da 

industrialização, que provoca um crescimento desmesurável e sem controle, 

além de um cenário de epidemias e de revoltas. As reformas podem realizar-

-se, a princípio, pela necessidade de adaptação da cidade às novas tecnolo-

gias, que pretendem melhorar a qualidade de vida urbana para mudar suas 

ruas visando a implantação dos novos meios de transporte; para instalar as 

tubulações visando possibilitar o abastecimento de água, de gás e viabilizar 

a rede de esgoto; para “abrir” as habitações para que entre o ar e a luz. Para 

construir habitações para a população que chega à cidade e não tem onde 

acomodar-se. Para destruir os cortiços, alinhar as ruas e mudar a estética das 

construções. Para sanear os espaços públicos. Ao lado disso tudo, busca-se, 

também, resolver outros problemas, como a superpopulação, a falta de higiene, 

as epidemias e a desordem. Em resumo, há que modernizar a cidade. E isso 

passa a fazer parte de um projeto político das elites.

Muitas são as estratégias de transformação urbana nas cidades europeias 

entre 1850 e 1914. A principal diferença entre elas é identificada quando 

comparamos as cidades anglo-saxônicas com as típicas cidades continentais 

europeias. As primeiras apresentam um movimento de migração das classes 

abastadas para os subúrbios, enquanto as últimas revelam um comportamento 

diferente, ao manter um centro, no qual vive a classe mais rica e onde se 

localizam os edifícios públicos e as instituições nacionais. Wagenaar (1992, 

1997) faz uma comparação entre o desenvolvimento de quatro típicas cidades 

continentais da Europa – Paris, Bruxelas, Roma e Budapeste –, e o das cida-

des como Londres e Amsterdã, que se expandem em direção aos subúrbios. 

Confrontando suas respectivas reformas urbanas, o autor busca entender como 

os diferentes modelos utilizados para resolver problemas comuns podem ser 

o resultado de estratégias opostas, devido antes a diferentes administrações 

e políticas nacionais do que a preferências residenciais.

Definem-se, assim, dois métodos de intervenção, em relação às es-

truturas urbanas existentes: o deslocamento para os subúrbios, livres das 
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restrições municipais, com a criação de novas áreas distantes do centro –  

o plano de extensão; a demolição e a substituição das velhas estruturas –  

o plano de reforma. (MUMFORD, 1982, p. 448)

O projeto de Ildefons Cerdà, para Barcelona, e o do Ring, para Viena, 

incluem-se na primeira categoria. As ampliações urbanas podem ser inter-

pretadas como a vontade de projetar a totalidade da área urbana e geram 

o ordenamento morfológico e a organização dos serviços de infraestrutura.

Nos planos de reforma, modifica-se o tecido existente com a abertura 

de ruas e praças e a introdução de novos elementos, como monumentos ou 

edificações importantes. Realizam-se dentro dos limites da cidade construída. 

A abertura da Regent’s Street em Londres ou as intervenções parisienses 

realizadas por Haussmann são exemplos de planos de reforma. Esse tipo de 

intervenção, nas cidades do século XIX, é pontual, intervenção limitada às 

novas instalações, à renovação das edificações ou à reestruturação viária,  

o que contrasta com a ideologia total do plano regulador, que tem a visão glo-

bal da cidade e trabalha o seu conjunto. O plano regulador é introduzido para 

evitar ações contrárias ao interesse comum, tendo, portanto, um papel ativo na 

intervenção, visando a corrigir equívocos e situações consideradas incorretas.

Um tema muito estudado e que, segundo alguns autores, volta a estar 

em evidência são as obras de Haussmann, na Paris do Segundo Império, 

analisadas sob diversos ângulos. Elas causam um impacto de tal envergadura, 

que são consideradas modelo para muitas outras reformas urbanas no final do 

século XIX e durante todo o século XX, não só na França e na Europa, como 

também em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. A Paris haussman-

niana é, pois, um marco na história da urbanística moderna, podendo ser 

definida como um estilo de cidade, pois não é obra de um homem só: nasce 

antes de Haussmann, vai muito além do Segundo Império e mantém-se com 

as mesmas características do século XIX, o que se pode considerar como o 

triunfo de uma inteligente conservação, ou como o fracasso do progresso 

material. (SUTCLIFFE, 1973) O mais importante é que o tema continua vivo.24 

Na segunda metade do século XIX, o estilo de vida urbano das maiores 

concentrações urbanas da América Latina tende a aproximar-se do europeu. 

Pavimentam-se as ruas das cidades, implantam-se os serviços de infraestrutura 

urbana e afirmam-se os extratos médios e ricos da população. Em princípios 

do século XX, produz-se um ciclo de transformações em que se repetem, de 

alguma forma, os esquemas do urbanismo francês do Segundo Império. Daí 

alguns autores (ALMANDOZ, 1996; SCOBIE, 1977; BENCHIMOL, 1992; 

SICA, 1981a) fazerem referência direta à influência haussmanniana nas 

cidades latino-americanas.

24 As intervenções de Haussmann 
em Paris serão abordadas mais 

detidamente no próximo capítulo, com 
a análise da haussmannização e da 

sua influência em outras cidades.
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No Brasil, como exemplo, podemos citar o caso da cidade de Santos 

(LANNA, 1996) que, a partir de finais do século XIX, passa a ser o maior porto 

do País. Sua reforma urbana foi iniciada em 1870, com demolições realizadas 

sob o pretexto de melhoria do espaço urbano, e na década de 90 desse século, 

voltou-se para a desobstrução do centro e o crescimento da área urbana, com 

o planejamento de novos bairros, negando seu passado colonial e buscando 

padrões europeus de construção de cidade que seus habitantes consideram 

ideais. Nessa mesma linha, há também o caso de São Paulo, uma cidade 

reconstruída duas vezes sobre o mesmo assentamento.(TOLEDO, 1983)25 

Os argumentos para intervir

Um dos pontos de discussão, quando analisamos as reformas urbanas, 

são os argumentos justificadores das transformações propostas, utilizados 

por governos e investidores. Para defini-los e analisá-los, é preciso entender 

a realidade das cidades, como vivem seus habitantes e que tipo de cidade 

se idealiza.

Em meados do século XIX, o caos a que chegam as cidades europeias, 

como vimos anteriormente, converte a questão urbana num ponto de preo-

cupação dos governantes e da elite. São epidemias e revoltas, crescimento 

desordenado, explosão demográfica e inadaptação da estrutura medieval às 

novas exigências da sociedade industrial. Não há dúvidas de que os gover-

nantes e a classe dominante desejam adaptar a cidade às novas exigências 

e ao desejo da burguesia, a nova classe urbana, de modificar o aspecto de 

desordem das cidades e transformá-las num local para seu desfrute. Nesse 

processo de intervenção, os governos impõem seus projetos de forma autori-

tária e utilizam justificativas próprias para demolir edificações e abrir novos 

eixos, estratégia que se repete em muitas das cidades analisadas.

Além de um aumento de área e de população muito rápidos, as urbes 

também começam a introduzir, em suas ruas, novos elementos que provocam 

mudanças sem previsão. São os trens, os bondes, os novos serviços urbanos 

como abastecimento de água, iluminação e redes de esgoto. São também 

os novos meios de comunicação como os jornais, o telégrafo e o telefone. As 

ruas são pavimentadas, separando-se a parte por onde transitam os veículos 

da calçada, onde transitam os pedestres. Pouco a pouco, os modos de vida 

urbana mudam, e a sociedade encontra-se no meio de um turbilhão. Instala-se 

25 Também Recife realiza sua reforma 
urbana. Para o tema: Lubambo 
(1991) e Outtes (1992).
Sobre um plano de extensão, citamos 
o estudo de Campos Júnior, (1996), 
que analisa o projeto de ampliação 
urbana para a cidade de Vitória/ES, 
de autoria do Engenheiro Saturnino de 
Brito em 1896.
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a cidade burguesa, a cidade moderna. Berman (1986, p. 15) define muito bem 

a experiência da modernidade: “Ser moderno é encontrar-se em um ambiente 

que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação das 

coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, 

tudo o que sabemos, tudo o que somos”.

Nas cidades capitais, que representam um Estado moderno ou impérios 

comerciais e industriais, há uma preocupação com o ambiente deteriorado. 

Recuperar a imagem, ser atraente, mudar a estética, melhorar a circula-

ção de pessoas e de mercadorias, buscar mais salubridade e representar 

a nova burguesia que assume o poder são os objetivos que conduzem os 

administradores e investidores a realizar as reformas urbanas no século XIX.  

A desordem, a sujeira, as ruas estreitas, não apropriadas para os novos meios 

de transporte, que também impedem a passagem da luz e a circulação do ar,  

e a falta de estética são alguns dos argumentos que se encontram nos discursos 

dos dirigentes, quando decidem destruir velhas estruturas e substituí-las por 

novas, rasgar avenidas e demolir arcaicas edificações.

Por que intervir

O caos do ambiente urbano, no século XIX, de certa forma, é produzi-

do pelo laissez-faire, pela inexistência de métodos de controle urbanístico. 

Os relatórios dos médicos, a insalubridade da cidade, que ocasiona taxa de 

mortalidade muito alta, e as epidemias, que matam milhares de pessoas 

chamam a atenção da administração pública, que decide intervir para mudar 

a situação, restaurar a habitabilidade da cidade e substituir a imagem do 

caos pela da ordem.

O ritmo de crescimento demográfico26  urbano é muito rápido, por volta 

de 2% ao ano em Londres, que chega a 2 milhões de habitantes em 1840 

e passa de 3 milhões em 1865. (BAIROCH, 1990, p. 228-229) Em outras 

cidades, a situação não é diferente. Em Paris, a população passa de 900 

mil habitantes, em 1830, a aproximadamente 1,3 milhão em 1848. (SICA, 

1981a, p. 178) O mesmo acontece em Berlim e Viena.27 Na América Latina, 

a situação não muda muito. Buenos Aires passa de 300 mil habitantes, em 

1880, a 1,2 milhão, em 1910 (SCOBIE, 1969, p. 324), e o Rio de Janeiro 

tem uma taxa de crescimento populacional de 90% entre 1872 e 1890. 

(ABREU, 1988, p. 54) Com esse crescimento populacional tão repentino, as 

26 Um dos motivos para o  
crescimento demográfico acelerado 

é a transferência do excedente do 
campo para a cidade que, com o 

desenvolvimento industrial, favorece a 
necessidade de força de trabalho.

27 248 mil habitantes em 1831 e 
431 mil em 1852 em Berlim; 850 

mil habitantes em 1870 e 1,6 milhão 
em 1900 em Viena. SICA, P., op. cit., 

1981a, p. 256 e p. 320, 
respectivamente.
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cidades apresentam, de um modo geral, uma imagem de pobreza e miséria, 

com os detritos e o lixo jogados pelas ruas, uma paisagem deteriorada, típica 

de uma cidade industrial. “O industrialismo, a principal força criadora do século 

XIX, produziu o mais degradado ambiente urbano que o mundo jamais vira; 

na verdade, até mesmo os bairros das classes dominantes eram imundos e 

congestionados.” (MUMFORD, 1982, p. 484)

Nesse ambiente deteriorado, as pessoas perdem a sensibilidade. As 

moradias são da pior qualidade, não só as dos pobres, como também as 

construídas para a classe média. Os trabalhadores amontoam-se em velhas 

casas abandonadas, transformadas em casas de cômodos. Muitas vezes, fa-

mílias inteiras vivem num só compartimento. Os resultados dessa aglomeração 

são a grande concentração de sujeira, os esgotos correndo a céu aberto, os 

ratos que transmitem a peste bubônica e os piolhos que transmitem o tifo. 

A falta de asseio e as habitações úmidas e escuras propiciam a proliferação 

de bactérias e infecções.

A cidade do século XIX chega a essa situação caótica em consequência 

do liberalismo econômico, da Revolução Industrial e da urbanização acelerada. 

As mudanças destroem os equilíbrios espaciais e humanos, já que, em muitos 

casos, provocam o desaparecimento dos vínculos de tipo feudal e comunitário, 

a liberação do uso do solo e o aproveitamento das economias externas mais 

imediatas. Segundo Hobsbawm (1996, p. 295), as cidades transformam sua 

forma, imagem e estrutura pela pressão das construções e do planejamento e 

pela busca do lucro, mas, nos dois casos, não aceitam a presença dos pobres, 

mesmo reconhecendo que são um mal necessário. Para os planejadores, os 

pobres são uma ameaça pública, capazes de criar distúrbios, e, por isso, pro-

põem que seus pontos de concentração sejam eliminados através da abertura 

de bulevares e avenidas. Dessa forma, os pobres dispersam-se em direção a 

pontos não especificados, à procura de habitações. Para os empreendedores, 

os pobres são um mercado que não gera lucro, comparado ao dos ricos, com 

seus negócios especializados e distritos de comércio e as sólidas casas e 

apartamentos para a classe média.

Para os pobres, quando não ocupam os distritos centrais das cidades 

abandonados pelas classes mais altas, são construídas habitações por es-

peculadores e construtores. Como descreve Engels (1985, p. 66, grifos do 

autor), essas habitações são feitas “[...] sem a menor preocupação com a 

higiene e o conforto dos habitantes, com a única preocupação de obter o maior 

lucro possível e de acordo com o princípio: por pior que seja um casebre, há 

sempre um pobre que não pode pagar um melhor.” 
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Benévolo (1992) classifica a cidade da era industrial em dois tipos, cor-

respondentes a duas etapas: a cidade liberal, anterior a 1848, que apresenta 

um ambiente desordenado e inabitável, resultado da superposição de muitas 

iniciativas públicas e privadas não regulamentadas e não coordenadas; e a 

cidade pós-liberal, posterior a 1848, quando se assume o controle político 

da urbe, quando se estabelece um novo modelo de cidade em que se limita 

a liberdade das iniciativas privadas pela intervenção da administração pú-

blica, com regulamentos e execução de obras públicas, o que permite a sua 

reorganização, usando o argumento do ambiente caótico das cidades indus-

triais. Assim se forma a cidade burguesa, uma cidade onde não há espaço 

para os pobres. Os novos governos, posteriores a 1848, executam projetos 

de reformas nas cidades, com intervenções que mudam a sua estética e sua 

estrutura, transformando-as em cenários onde a população pobre não pode 

penetrar, e a burguesia sente-se à vontade. Os bulevares de Paris, o Ring de 

Viena, o ensanche de Barcelona ou a Londres vitoriana são exemplos desse 

tipo de intervenção realizada durante o século XIX.

Em Paris, o amontoamento e a superpopulação levam o centro a uma 

situação degradante, transformando velhas construções em locais insalubres 

e perigosos. As ruas estreitas fazem a circulação difícil, não existe limpeza 

pública, e a sujeira é uma constante. A velha Paris, medieval e romântica, fica 

inabitável. As epidemias de cólera matam 50 mil pessoas entre 1832 e 1849, 

e mais de 11.500 em 1853. (GAILLARD, 1991, p. 122) Paris também é a 

cidade das revoluções e das barricadas. As conspirações nascem no centro 

superpovoado, nas ruas estreitas e sinuosas, onde qualquer um pode mover-se 

e esconder-se com segurança. Nesse ambiente, encontra-se o conspirador, que 

tem, na boemia parisiense, na vida desregrada e nas tabernas, seu ponto de 

encontro. Quando Luís Napoleão elege-se presidente da Segunda República, 

em 1848, o ambiente caracteriza-se pelo movimento conspirador e pelas 

barricadas da revolução de junho.

Nos anos trinta e quarenta, o mundo das classes honradas faz o amálgama 

de classes trabalhadoras e classes perigosas [...]. Durante esses vinte anos 

(que são aqueles das grandes insurreições), uma imigração excessiva fez da 

capital superpovoada uma ‘cidade doente’. Agora, a Paris dos Miseráveis, 

mais miseráveis ainda, tornou-se uma Paris perigosa, impregnada, ‘ninho 

de crime’. [...] A distância é pequena entre a violência criminal e a revolta 

social. (ROUGERIE, 1989, p. 49-53, grifos nossos)

A situação de Londres não é muito diferente da de Paris, embora possa 

ser considerada mais moderna, com seus parques, passeios e áreas verdes. 
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Apesar da abertura do Regent’s Street, em princípios do século XIX, que es-

tabelece uma separação entre as ruas e praças, habitadas pela nobreza e pela 

burguesia, e os becos e casebres, ocupados pelos operários e trabalhadores em 

geral, a cidade mantém seu aspecto sujo, com uma população pobre e com 

desempregados pelas ruas. É uma capital gigante, que incha sem planificação, 

sem uma autoridade municipal única, e que acolhe todo tipo de indústria. 

É uma cidade cosmopolita, com um porto de grande movimentação, uma 

população misturada em todos os escalões da sociedade, que abriga grande 

delinquência e criminalidade. Londres também é cenário de intervenções, com 

a construção de novos edifícios públicos, parques, regularizações ao longo 

das margens do Tâmisa, reconstruções na City e a abertura da Kingsway.

Outras cidades europeias também realizam intervenções transformando 

sua imagem. Viena une seu centro medieval com os subúrbios mais longínquos, 

através da abertura da Ringstrasse e de um conjunto de edifícios públicos 

e residências particulares – projetados no local das antigas muralhas e do 

Glacis. A Viena da Ringstrasse compara-se com a Paris do Second Empire 

e com a Londres vitoriana. Barcelona resolve seu problema de falta de espa-

ço com a derrubada das fortificações e a projeção de uma grande área em 

volta do Casco Antiguo, o Ensanche. O desenvolvimento industrial acontece 

quando essa cidade ainda vive dentro das muralhas, e bairros como o Raval 

se convertem em área industrial e proletária, com graves problemas de ha-

bitabilidade e de higiene.

Os problemas das cidades do século XIX são, pois, muito semelhantes, 

motivando os governantes a reagir com intervenções que ensejam as reformas 

urbanas. Essa situação não é exclusiva das cidades europeias, pois, nas ur-

bes latino-americanas, são encontradas situações muito semelhantes às que 

desencadeiam reformas urbanas e intervenções no tecido urbano europeu.28 

Como intervir

Como foi visto, duas são as formas básicas de resolver os problemas 

gerados pela cidade industrial: a expansão, pela construção de espaços novos, 

ou cidades ideais e a intervenção na cidade construída, através de reformas 

e modificações nas estruturas existentes.

De uma forma geral, a expansão do tecido urbano divide a cidade em 

uma área externa, as periferias, e outra interna, o centro. As áreas externas 

28 Cidades como Montevidéu, Santiago 
do Chile, Buenos Aires, México, 
Caracas, Rio de Janeiro e Salvador 
são alguns exemplos de cidades que, 
em finais do século XIX, enfrentam 
problemas urbanos que justificam as 
reformas que realizam.
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são compostas de um tecido urbano mais uniforme e caracterizam-se pela 

presença de zonas residenciais junto a fábricas e equipamentos de produção. 

Na área interna, o centro, encontram-se os equipamentos comerciais e terciá-

rios, além do aparato institucional e administrativo. Essa área do centro, um 

tecido urbano medieval, ou colonial, sofre frequentes transformações, devido 

ao livre jogo do mercado ou pelo efeito de uma série de intervenções plani-

ficadas, que asseguram a máxima liberdade possível aos processos privados 

de apropriação do espaço e garantem ao ente público o espaço operativo e 

físico necessário para a prestação de serviços gerais e a implantação das 

redes de infraestrutura urbana.

Para realizar seus projetos na cidade, os governos aprovam leis que 

permitam a intervenção no espaço construído. Historicamente, as primeiras 

são as leis sanitárias,29 elaboradas como resposta às más condições de higiene 

e às epidemias que deixam marcas nas cidades. Na Inglaterra, desde 1832, 

são aprovadas diretrizes tentando inverter a situação sanitária das cidades, 

como as Leis dos Pobres (MUMFORD, 1982, p. 491), que propõem, a partir 

de 1840, uma vigilância mais intensa, através de locais específicos que se 

ocupem de assistir à saúde dos indigentes, do registro de nascimentos e 

óbitos e da vacinação pública. Mas essas são medidas paliativas, já que, em 

geral, a cidade permanece igual e há necessidade de meios mais eficazes 

de intervenção.

Para mudar essa situação, são aprovadas as leis de desapropriação30  por 

utilidade pública, que, a princípio, são adotadas para a implantação da rede 

de ferrovias e, depois, utilizadas para os planos urbanísticos dos mais diversos 

tipos. Na França, a lei de desapropriação de 1850 substitui a de 1841, am-

pliando as competências do Estado para a desapropriação por insalubridade, 

e convertendo-se na base das intervenções realizadas por Haussmann em 

Paris, em meados do século XIX. A partir de 1852, a desapropriação efetua-se 

através de decreto do poder Imperial e permite, inclusive, a desapropriação 

dos terrenos que estejam por trás dos lotes localizados nas ruas que se abrem, 

caso se julgue necessária a construção de habitações salubres.

Além dessas leis, são elaborados, aos poucos, instrumentos de con-

trole para adaptar as instituições públicas às condições de desenvolvimento 

industrial e à dinâmica do mercado: o regulamento para construções, o par-

celamento do solo, as modalidades e tipologias dos equipamentos, o modelo 

do plano e a definição dos usos.

As mudanças urbanas geralmente começam pela definição de um projeto 

de infraestrutura, como a abertura de eixos e bulevares para um reagrupamento 

29 Na Inglaterra, a lei sanitária é de 
1848; na França, de 1850 e,  

na Itália, de 1865.

30 Na Inglaterra, aprova-se a Lands 
Clauses Consolidation Act em 1845; 

na França, a lei que regulamenta a 
desapropriação relativa às habitações 

insalubres é aprovada em 1850; e, na 
Itália, a lei é de 1865, muito parecida 

com a lei francesa.
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de setores da cidade, uma das exigências da burguesia para manter o controle 

unitário da forma da cidade, frente à anarquia do mercado e da produção nos 

maiores centros metropolitanos e nas capitais. O projeto consiste em configurar 

os pontos de confluência mais qualificados da nova cidade burguesa, através 

da construção de ambientes representativos e espaços funcionais.

A Paris do Second Empire é a máxima expressão dessas mudanças 

urbanas, com as intervenções realizadas sob a autoridade de Napoleão III e 

as ordens do Prefeito Haussmann. Segundo M. Roncayolo (1989, p. 222-

223), Paris é o resultado da vontade política em busca da ordem social, do 

prestígio, do desenvolvimento dos negócios e até de uma reforma autoritária 

da sociedade. Duas são as causas que justificam essas transformações: em 

primeiro lugar, estão as epidemias, as revoltas, a obstrução e a depredação 

do centro; e, em segundo, está o deslocamento das residências e atividades 

em direção noroeste, com o risco de o centro se tornar obsoleto.

No caso de Paris, a questão do financiamento é outro elemento de impor-

tância dentre os instrumentos utilizados para a viabilidade das transformações. 

A fórmula pensada é a revenda dos terrenos desapropriados aos construtores, 

depois da abertura das novas ruas e da introdução da infraestrutura pelo go-

verno. Também se recorre a empréstimos, através de um sistema de créditos.

Para que intervir

Elaboradas as leis e obtida a viabilidade econômica, faz-se necessária 

uma boa argumentação para que a opinião pública aprove as intervenções. 

Circular, sanear e embelezar são as três ideias principais, presentes nos 

discursos que justificam as intervenções nos espaços construídos, embora 

não sejam as únicas. Há também a questão da ordem pública, o medo das 

revoltas e a busca da monumentalidade.

Intervir nas cidades não é um fato exclusivo do século XIX. O planejamen-

to barroco, por exemplo, acontece fora do núcleo antigo da cidade, enquanto 

que, no período moderno, as intervenções ocorrem dentro do centro. Essa mu-

dança de estratégia urbanística justifica-se pelo lado funcional, pois o núcleo 

central tem problemas de tráfego e deve abrir-se para comunicar-se melhor 

com os emergentes subúrbios. Por outro lado, os regimes totalitários buscam 

a revalorização do centro e, para isso, destacam os monumentos existentes 

e erguem novos, conectando-os através da abertura de eixos majestosos.
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Em Paris, a superpopulação, a insalubridade e o medo de novas revoltas 

fazem com que Haussmann e Napoleão III desejem uma nova cidade, que 

supere a antiga estrutura e tenha como suporte dessa transformação a supe-

ração dos problemas sanitários e estratégicos, mais do que a busca de um 

padrão estético. As epidemias justificam as intervenções de caráter sanitário e 

de arejamento das ruas do centro, enquanto que as barricadas revolucionárias 

fundamentam a abertura dos bulevares retos e largos, que destroem vielas e 

casebres e são como um baluarte contra novas insurreições. Na destruição 

do labirinto medieval, percebe-se a tentativa de sufocar os alvoroços, pois ali 

vive a população que se destaca por conspirações e revoltas.

Adaptar a cidade às novas exigências geradas pelo rápido crescimento 

populacional e econômico, modernizando sua estrutura, introduzindo uma 

nova ordem, é o argumento primeiro utilizado pelos governantes em todas 

as intervenções. Para viabilizar a mudança, o primeiro passo é criar um 

adequado sistema de comunicações. A circulação converte-se, assim, num 

dos argumentos para intervir. As cidades medievais com suas ruas estreitas e 

sinuosas impedem uma boa fluidez de pessoas e de mercadorias. A introdução 

dos novos meios de transporte implica a necessidade de ruas mais largas 

e mais retas para seu perfeito funcionamento. A conjugação de uma nova 

rede viária e dos novos meios de transporte facilita o deslocamento entre as 

residências e os postos de trabalho, conecta os novos bairros com o centro e 

enlaça os novos equipamentos urbanos, a exemplo das estações ferroviárias.

Em Londres, a abertura da Regent’s Street, em princípios do século XIX, 

cria uma artéria norte-sul, com a função de unir os bairros altos aos equipa-

mentos e estabelecimentos públicos de Whitehall e Westminster. Em Paris, 

o elemento mais importante da nova rede viária proposta por Haussmann é 

o grande cruzamento – la grande croisée – de dois eixos, norte-sul e leste-

-oeste, que se cruzam em ângulo reto, e que têm o objetivo de incentivar 

e promover o centro como núcleo administrativo, comercial e de serviços. 

Haussmann aposta num centro de fundamental importância para a Grande 

Paris. Para completar a rede, há os bulevares que se integram, num sistema 

global de circulação e uma série de ruas diagonais que se abrem para enlaçar 

os bulevares interiores com os exteriores. Assim, multiplicam-se as grandes 

circulações concêntricas, facilitando as comunicações com o interior da cidade. 

As radiais conectam o centro com os novos distritos nos limites da cidade, 

onde se espera um crescimento de construções residenciais. O sistema de 

comunicações criado por Haussmann integra as ruas já existentes e utiliza 

espaços antigos, como a Place de la Concorde, como centros de redistribuição 
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de circulação. A nova rede viária também faz a articulação entre as estações 

de trens e, através delas, conecta Paris com o resto da França.

Entretanto, a boa comunicação entre o centro e os bairros ou entre os 

bairros não é o único propósito que existe na abertura da nova rede viária. 

A questão da monumentalidade evidencia-se na intenção de valorizar os 

monumentos, isolando-os, deixando-os como perspectivas nos extremos das 

avenidas e bulevares, criando laços visuais entre uns e outros para se obter 

uma nova imagem da cidade.

Na busca de construção de um novo imaginário social e de uma nova 

representação da cidade, a salubridade converte-se em outro forte argumento 

para a intervenção. O objetivo é criar um espaço urbano limpo e ordenado, 

em substituição aos maus olores e às emanações fétidas da atual cidade. 

Para obter tal transformação, o meio mais prático é levar a cabo a demolição 

das edificações definidas como insalubres e a abertura de “corredores” por 

onde circule o ar e penetre a luz.

A salubridade será frequentemente a primeira razão colocada para justificar 

as aberturas [das novas vias]. Mesmo a monumental avenida da Ópera tem 

por objetivo confesso sanear (por arrasamento) a Butte des Moulins. Os cor-

tiços substituídos pelas avenidas, o ar pode circular. (PINON, 1991, p. 76)

A abertura de novas vias apresenta-se, pois, como um meio de lutar 

contra essa situação de insalubridade, já que proporciona a demolição de 

cortiços e de velhas construções, abrindo espaços mais sadios. Uma das 

primeiras intervenções na Paris do Segundo Império é a continuação da 

Rue de Rivoli, iniciada durante o governo de Napoleão Bonaparte, depois Na-

poleão I (1799-1814), que rasga e destrói os quarteirões mais velhos da Rive 

Droite, eliminando uma grande parte das antigas casas totalmente insalubres.

Esse problema não se limita às ruas do distrito central. Os bairros mi-

seráveis, o amontoamento, a sujeira e as epidemias fazem de toda a cidade 

um grande problema sanitário, e até os bairros ricos se veem afetados pelo 

estado de insalubridade. Essa situação interfere na imagem da cidade, uma 

imagem que se quer mudar, para que reflita as aspirações da nova cidade, 

da cidade burguesa.

 Paris está cheia de monumentos, belos edifícios públicos, uma coleção 

de casas particulares elegantes, mas suas ruas continuam sujas, estreitas e 

perigosas, com antigas residências, antiestéticas e congestionadas. A City de 

Londres apresenta um aspecto mais moderno pois, após o incêndio de 1666, 

suas edificações são reconstruídas de forma uniforme e com tijolos. As novas 

ruas que enlaçam a City com Westminster são simétricas, retilíneas e largas. 
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Apesar disso, o centro ainda mantém a confusão das cidades medievais. Viena, 

mesmo tendo substituído muitas de suas edificações medievais por novos 

palácios e edifícios, mantém o mesmo traçado de suas ruas.

As intervenções para o alargamento das ruas e a abertura de aveni-

das e bulevares permitem a reconstrução de imóveis com novas fachadas, 

criando uma nova paisagem urbana e uma nova estética. As ruas retas da 

cidade clássica permitem uma perspectiva que destaca os monumentos 

eventualmente localizados em suas extremidades. Nas reformas urbanas, 

a preocupação com a estética, o desenho, a perspectiva, a ornamentação, 

o traçado urbano e a ordenação da cidade é outro dos argumentos que se 

apresentam. No século XIX, busca-se transformar as cidades em “obras 

de arte”.

Mas, o que está nas entrelinhas desses argumentos? Existe a vontade 

da burguesia de apropriar-se do centro e a consequente expulsão dos pobres, 

e existe a busca da monumentalidade, principalmente nas cidades capitais. 

Muitos são os exemplos: Paris, Londres, Viena, Barcelona, Florença, Roma, 

Madrid, as cidades alemãs, além de outras cidades na América e em outras 

partes do mundo. Mas também existe o medo de revoltas.

A rua reta e larga permite também um melhor deslocamento de tropas, 

caso se produza uma sublevação, além de (supõe-se) dificultar a constru-

ção de barricadas. Será esse o verdadeiro motivo para as intervenções nos 

espaços densamente construídos das cidades do século XIX? Não há dúvida 

de que as velhas vielas dos povoados medievais permitem que qualquer 

pessoa possa se esconder de forma rápida, construir barricadas para impe-

dir o avanço das tropas e de que essa estrutura ajude nas estratégias dos 

revoltosos. Em Paris, por nove vezes em 25 anos, antes do Segundo Império, 

levantam-se barricadas e obstrui-se a passagem das milícias.

Pode ser que a planificação retilínea tenha muito mais objetivos es-

téticos do que militares e tenha sido implantada mais para impor beleza à 

cidade do que para ajudar no deslocamento das tropas. (SUTCLIFFE, 1993,  

p. 39) O tema da retificação e “regularização” das ruas e do espaço público 

é essencial no urbanismo moderno, ainda que finque suas raízes no urba-

nismo clássico e no barroco.

Na segunda metade do século XVIII, já encontramos referências ao 

embelezamento do espaço urbano vinculado a objetivos funcionalistas e à 

reforma da cidade real. O Abade Laugier, em seu Essai sur l’Architecture de 

1753, faz referência a três elementos fundamentais para o embelezamento 

das cidades: as entradas, as ruas e os edifícios. Também indica a necessidade 

da formação de um plano para ordenar a cidade, no qual se percebe uma 
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preocupação funcional, unida a uma visão de conjunto da reforma. No texto 

de Pierre Patte, Mémoire sur les objects les plus importants de l’architecture 

de 1769, encontramos preocupações utilitárias e uma discussão sobre os 

problemas das ruas, consideradas como parte da rede viária. Em seu estudo, 

coloca os problemas de circulação e higiene, além dos problemas estéticos. 

Podemos também definir um argumento econômico, já que as reformas 

estimulam a geração de empregos, e as novas ruas atraem novos negócios. 

Um bom sistema de comunicações ajuda a desenvolver as forças produtivas 

e as relações sociais, acelera o deslocamento de mercadorias, de capital e da 

população. Nas reformas urbanas realizadas em Paris, existe um argumento 

político, pois elas são um instrumento que privilegia a política centralizadora de 

Napoleão III, que vê, na capital francesa, funções nacionais e supranacionais. 

Não se pode negar sua intenção de fazer de Paris uma capital de prestígio de 

um Estado moderno e forte.
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