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Capítulo 2

Haussmannização ou 
haussmannizações?

Haussmannização é uma expressão que comporta diversas acepções. 

Originalmente, refere-se às intervenções realizadas em Paris, no Segundo Im-

pério, por ordem de Napoleão III e sob a direção de seu prefeito, Haussmann. 

Entretanto, mesmo mantendo seu sentido original, o uso dessa expressão 

expande-se, para referir-se a uma forma de atuação, um estilo urbano, um 

episódio histórico, um modelo de intervenção urbana numa cidade, inclusive, 

em momento anterior, às reformas parisienses.

As intervenções urbanas realizadas para a abertura de ruas e de novos 

espaços em centros densamente construídos não são uma invenção de Hauss-

mann, nem a Paris do Segundo Império é a cidade onde, pela primeira vez, esse 

tipo de intervenção é realizada. Mesmo antes do Segundo Império, executam-

-se, em Paris, obras dessa natureza, como as dos prefeitos Claude-Philibert de 

Rambuteau (1833-1848), Berger (1848-1853) e outras antes, nos tempos de 

Napoleão I. Desde o século XVI, a rua reta e larga já é considerada superior à 

sinuosa e estreita, na urbanística francesa, e a percée já é aplicada na França 

antes de Haussmann. Esse “urbanismo haussmanniano” é reconhecido, 

por exemplo, na abertura da Rue de Rivoli, sob o comando de Napoleão I,  

e continua sendo reconhecido nos bulevares da Terceira República.
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Tampouco as reformas de Paris realizam-se por mérito exclusivo de 

Haussmann. Luís Napoleão (depois proclamado Imperador Napoleão III) 

projeta suas ideias ainda no exílio, antes de regressar a Paris. Em 1839, em 

seu ensaio Des Idées Napoléoniennes (BONAPARTE, 1839), já se declara 

favorável às grandes obras públicas. Em função dos problemas de salubridade, 

também os higienistas reclamam reformas no centro, a área mais insalubre 

da cidade. Mas é ao nome de Haussmann que se faz referência, quando se 

pensa numa reforma urbana direcionada para a abertura de ruas e demolições, 

num tecido urbano densamente construído, com vistas à criação da cidade 

burguesa. Para todos os efeitos, a transformação de Paris, a haussmannização, 

é obra de Georges-Eugène Haussmann.

Entretanto, há os que consideram Haussmann o criador de um estilo, 

presente após e mesmo antes do Segundo Império, desde que as reformas 

se realizem nos mesmos moldes daquelas empreendidas na Paris hauss-

manniana, ou seja, através da abertura de avenidas, a demolição de velhas 

edificações e o deslocamento da população, sem que o Estado seja o único 

responsável por ela. (KOSTOF, 1992, p. 271)

Questionamo-nos se Paris se transforma em um modelo para a realização 

de reformas urbanas em outras cidades que seguem um estilo semelhante 

ao de Haussmann. Mas será que não existe um modelo para Paris? Muitos 

autores creem que sim, sendo Londres, cidade onde Napoleão III passa parte 

do seu exílio, o modelo inspirador da reforma parisiense. Outros consideram 

que não, pois, em Londres, apesar da abertura da Regent’s Street no início 

do século XIX, não se realizam aberturas drásticas no tecido medieval, já que 

esse foi destruído no incêndio de 1666. Nesse caso, os modelos podem ser 

a Roma de Sisto V, a tradição clássica, a Versailles de Le Nôtre, os modelos 

renascentistas, ou uma expressão tardia do barroco. Esse tipo de arquitetu-

ra e de arte urbana já está definido antes de Haussmann, desde Luís XIV,  

e continua presente após o Segundo Império. Faz-se referência a um pós-

-haussmannismo na Terceira República e a um neo-haussmannismo, quando, 

nos últimos anos, esse modo de atuação foi redescoberto após estudos sobre 

a história das formas urbanas. (LOYER, 1992, p. 192)

Mas, afinal, o que é a haussmannização? Através dos escritos de Hauss-

mann, não se pode chegar a um conceito preciso, uma vez que ele não propõe 

uma doutrina ou uma teoria de melhorias urbanas. Para F. Choay (1983,  

p. 166), é o leitor atual de seu trabalho quem busca inferir o método e os 

princípios gerais por ele assumidos na organização ou reorganização do espaço 

urbano. É o pesquisador quem busca identificar os elementos componentes 
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de sua obra de transformação de Paris e, nela, o que influencia as interven-

ções em muitas capitais europeias e fora da Europa. O próprio Haussmann 

chama seu trabalho de regularização, que não pretende uma universalidade 

científica, não se baseia numa crítica social, nem propõe um modelo espacial.

Finalmente, existe um modelo haussmanniano? Se existe, supõe-se que 

se componha de ideias gerais, de métodos e ações específicas e que haja a 

possibilidade de sua exportação.

Antecedentes de um modelo

1. Plano de Paris - 1787 - indicando as sucessivas muralhas da cidade, sendo a última a Fermiers Généraux

 1 Boulevard significa passagem sobre 
a muralha de uma cidade fortificada, 

palavra de origem alemã bollwerk que 
significa baluarte.  

(GIEDION, 1958, p.680)

Paris desenvolve-se no interior de várias linhas de fortificações (Fig. 1), 

com uma área semicircular na margem direita do Rio Sena e uma muralha do 

século XIV, que vai da Bastilha até o local onde hoje se encontra a Place de 

la Concorde. Essa muralha deixa de ter utilidade na época de Luís XIV, que 

a derruba e a substitui por largas vias arborizadas que acompanham o semi-

círculo, com muitas árvores. Tais artérias transformam-se nas avenidas mais 

animadas da cidade, centro de distrações e de comércio. São os boulevards,1 

destinados a oferecer aos parisienses amplos passeios sombreados, que se 
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constituem numa das primeiras e principais características da época, sendo 

seus traçados ainda fundamentais na rede concêntrica de Paris.

Considera-se que Paris, no século XVII, transforma-se no berço de uma 

revolução decisiva na urbanística, que se difunde pela Europa e América do 

Norte. Nessa época, realizaram-se intervenções nos cais ao longo do Rio Sena, 

transformados em passeios públicos, rodeados de construções altamente 

valorizadas, o que significa um grande incremento de imóveis para alugar 

(immeuble à loyer). Algumas dessas estruturas decorrem de um projeto de 

edifícios projetados num bloco único, como se fossem um só, ao longo da rua.

Com um plano preestabelecido, são abertas ruas largas e arborizadas, 

praças circulares ou regulares (quadradas, retangulares, triangulares etc.), 

concebidas para compor a paisagem e colocar em evidência um monumento, 

definindo uma perspectiva ou uma decoração. De acordo com essa concep-

ção, são projetadas as praças reais (places royales), ou são alargadas praças 

preexistentes, para dar maior destaque a monumentos existentes.

No que se refere às maiores intervenções do final do século XVII, desta-

camos a Place de Victories, de 1685, moldura para a estátua do Rei Sol, e a 

Place Vendôme, de 1697, ambas projetadas por J. Hardouin Mansart. Nessa 

última, as fachadas são construídas com fundos da Coroa, conforme critérios 

unificados, e vendidas antes da construção dos edifícios. Outros exemplos são 

a Place Royale (hoje de Vosges), a Place Dauphine, a Place du Palais-Royal 

e o alargamento da Place de l’Odéon e o da Place du Panthéon, valorizando 

seus monumentos. Já no século XVIII, temos a praça dedicada a Luís XV, mais 

tarde chamada de La Concorde, projetada em 1753 por Jacques Gabriel, 

moldura para a estátua do rei que lhe dá nome, e a Rue Royale, também 

projeto de Gabriel, cujas fachadas também são construídas antes do interior 

dos edifícios. A novidade e a maestria da solução adotada parecem uma pri-

meira e coerente comprovação das mais atualizadas estéticas da urbanística 

do século XVIII, que introduzem, na cidade, uma nova relação quantitativa e 

espacial entre natureza e arquitetura. (SICA, 1982, p. 50)

A construção das places royales não pode ser justificada apenas através 

da finalidade política de servirem como molduras para as estátuas do rei. 

Vincula-se, também, a razões de ordem econômica e a um nível mais alto 

de exigência de eficácia urbana: a construção de uma praça permite realizar 

uma intervenção localizada e uma adequação funcional, definindo centros 

comerciais e diretivos da cidade.

Paris muda, cresce, modifica suas formas de apropriação do espaço. 

Os fossos são cobertos para dar lugar aos bulevares, os terrenos agrícolas são 

loteados, os antigos arrabaldes são anexados aos bairros centrais, ao tempo 
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em que novas periferias se desenvolvem. A nova imagem da cidade se impõe 

em meados do século XVIII.

Ao longo do século XVIII, junto aos projetos e realizações, surgem também 

fermentos teóricos e críticos sobre a natureza e a gestão da cidade. Uma parte 

surge da necessidade de racionalidade e de ordem que vem a reboque dos 

ideais iluministas. As tensões de classes aludem à necessidade de estabelecer 

uma nova ordem de conjunto na sociedade. As observações de Voltaire falam 

da falta de lógica de Paris e de coerência de sua figura urbana. Afirma que 

Paris carece de praças, de fontes e de mercados e continua conservando ruas 

muito estreitas e bairros insalubres. Outros autores insistem na necessidade 

de contar com planos gerais de reestruturação ou do alinhamento interior da 

cidade. (SICA, 1982, p. 58-59)

Da entrada de Henri IV em Paris (1594) até o ano de 1790 – quando, 

depois da Revolução de 1789, é elaborado o Plano dos Artistas2 , que propõe 

importantes mudanças na cidade, aproveitando os “Bens Nacionais”, terras da 

Coroa e da Igreja desapropriadas pela Convenção Republicana –, são quase 

dois séculos de transformações na cidade, com a definição de características 

que ainda hoje reconhecemos nela, como seus tipos de ruas e uma certa 

concepção de paisagem urbana. Rouleau (1983, p. 64) considera que o 

urbanismo só entra em Paris com Henri IV.

Organiza-se a paisagem urbana, embelezando e arejando a cidade. O esboço 

medieval da velha Paris vai, aos poucos, juntando-se às realizações que, com 

sua variedade, definem o urbanismo daquela época, e que representam ainda 

um dos traços fundamentais da paisagem que nós conhecemos.

O período entre Luís XV e Haussmann – apesar de não ser profunda-

mente estudado, por não apresentar realizações tão espetaculares – é uma 

época em que as intervenções correspondem às necessidades do momento, 

acompanhando o crescimento demográfico e a expansão geográfica. Segundo 

Pierre Pinon (1989, p. 145), 

[...] apesar da leveza das políticas urbanas características deste período, a 

cidade se transforma pela mutação dos programas, pela reformulação dos 

serviços, pela renovação de fragmentos, pela acumulação de imagens, pela 

justaposição de ‘cidades’.

No período de Napoleão I, a organização urbana é um dos elementos da 

política de renovação. Uma vez destruídas as amarras feudais, as estruturas urbanas 

e territoriais são submetidas a uma profunda revisão. A Paris de Napoleão I ainda é 

uma Paris medieval, tanto em sua estrutura como em seu aspecto, uma cidade 

labiríntica e pitoresca. Nesse cenário, tem início um vasto programa de obras 

 2 Depois da Revolução de 1789,  
elabora-se o Plano dos Artistas, um 

dos planos urbanísticos de Paris, 
encomendado pela  

Convenção Republicana a uma 
comissão de arquitetos e  

administradores. Esse Plano projeta 
importantes mudanças, embora atinja 
basicamente os espaços denominados 
“ Biens Nationaux”, desapropriados da 

Igreja e da Coroa. Baseia-se em três 
pontos: uma lei de parcelamento dos 
“Biens Nationaux”; o primeiro projeto 

de divisão dos “Biens Nationaux” 
para a abertura da Rue de Rivoli; e 

a criação de comissões encarregadas 
de propor as divisões para todos os 

“Biens Nationaux” de Paris.  
(Cf. PINON, 1989, p. 145)
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públicas que, se, por um lado, cria empregos no ramo das construções e mo-

dera ou freia as agitações operárias, por outro estimula as iniciativas do capital 

privado. Essa política de obras públicas envolve a produção de equipamentos 

civis e produtivos de infraestrutura: estradas, pontes, postos de controle dos 

rios, portos, mercados, matadouros, cemitérios, rede de esgoto, sistema de 

abastecimento de água, museus, escolas etc. (Fig. 2, ver caderno de imagens)

A reorganização de Paris talvez fosse o sonho de Napoleão I, um desejo 

de dar à cidade uma imagem da Roma Clássica, com a restauração simbó-

lica do poder do Império Antigo, ainda que isso também representasse uma 

continuação da monarquia absoluta. Como militar, Napoleão pensa nos arcos 

do triunfo e propõe a construção de quatro, entre eles o da Place de l’Etoile, 

para compor a perspectiva da Avenida dos Champs-Elysées e o do Carrousel, 

localizado numa praça entre o Louvre e os Jardins de Tuleries.

Napoleão I dá início à abertura da Rue de Rivoli, em 1801, que 

acompanha os Jardins das Tuleries e o Louvre, uma rua com edificações 

regulamentadas, desenhadas pelos arquitetos do poder, Charles Percier e 

P. F. L. Fontaine, com arcadas que formam uma galeria onde se instalam 

estabelecimentos comerciais e residências. A ideia da arquitetura composta 

de fachadas uniformes, comportando uma galeria com arcadas, visa a equi-

parar a Rue de Rivoli ao Palais Royal, que, nessa época, é um dos locais 

mais animados e atraentes da vida parisiense. Também são abertas ruas que 

fazem a união da Rue de Rivoli com a Rue de Saint-Honoré, aproveitando os 

terrenos liberados pelas desapropriações dos bens nacionais.

Do mesmo modo que no século XIX, desde o século XVII, passando 

pelo Império de Napoleão I e pelo período da Restauração, estão presentes, 

nos discursos do poder, preocupações com a higiene e com a salubridade da 

cidade, além da busca de uma melhor rede viária. Gilbert-Joseph-Gaspard 

Chabrol, Prefeito do Departamento do Sena entre 1812 e 1830, dá início ao 

alargamento de ruas, visando a uma melhor comunicação dentro da cidade 

e entre os quarteirões, à segurança pública, ao comércio e também ao em-

belezamento urbano.

A organização do espaço urbano e das edificações vem atender à de-

manda de uma nova aristocracia, conduzindo as transformações na cidade 

em duas direções: a multiplicação de equipamentos aristocrático-burgueses 

– igrejas, teatros, fontes públicas e “passagens”3  –, nas áreas centrais, e um 

crescimento simultâneo de novos bairros, nas faixas externas aos bulevares.

Os novos bairros são produzidos pela iniciativa privada e, neles, o processo 

é o mesmo: os especuladores adquirem o terreno, grande parte remanescente dos 

Bens Nacionais, demandam autorização para a abertura de ruas, o loteamento 

3 Passagens são ruas comerciais  
cobertas, internas aos  
quarteirões, equipadas com 
lojas, restaurantes e serviços, 
abrigados do tempo e do  
movimento das ruas externas.
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da área e a venda dos lotes, construídos ou não. Na margem direita do Rio Sena, 

entre os bulevares e os Fermiers Généraux,4 localizam-se as iniciativas que 

interessam à aristocracia, mas também se criam alguns bairros destinados 

à burguesia. Já os bairros populares, para o proletariado e os artesãos, 

encontram-se junto ao canal Saint Martin, na zona oriental da cidade.

A Revolução Burguesa de 1830 muda o poder, da aristocracia latifun-

diária para a burguesia comercial, dando início a uma mudança de atitude 

em relação à gestão da cidade. A inadequação da estrutura de Paris às novas 

exigências da política urbanística faz com que a opinião pública demande 

modificações, ainda que não se consiga realizar uma ação coordenada.

Se, no período de Chabrol, desenvolve-se uma obra modesta mas 

coerente, na Monarquia de Julho de Luís Felipe (1833-1848), Paris tem um 

prefeito mais questionável, Rambuteau, com uma certa oposição parlamentar. 

Só a partir de 1841, pode-se contar com uma lei que melhora o processo de 

desapropriação. Em 1845, através de um empréstimo para os equipamentos, 

obras de maior envergadura tomam impulso.

Luís Felipe e seu prefeito Rambuteau empenham-se em transformar 

a cidade. São abertas 112 ruas, 89 do lado direito e 23 do lado esquerdo 

do Rio Sena, e outras são alargadas. Árvores são plantadas, passeios são 

construídos, ruas são recobertas com betume, tubulações de esgoto são 

implantadas sistematicamente. A iluminação a gás, que começa em 1828, 

é ampliada, e as grandes artérias são iluminadas. Por ordem de Luís Felipe, 

uma nova muralha é construída, dessa vez não só em volta de Paris, mas 

abarcando as cidades vizinhas. É a muralha de Thiers, ou Militar, que tem 

36km de comprimento. Duas obras importantes desse período são a ordena-

ção da Place de la Concorde, com a instalação do obelisco de Luxor no seu 

centro, um projeto de Hittorff, e a do novo Hôtel de Ville, ambas em 1836. 

Além disso, podemos citar as obras de demolição, na Île-de-la-Cité (1832), 

do gigantesco manicômio-cidade de Charenton (1838-1845) e uma série de 

obras de embelezamento.

Nas transformações do sistema viário, a intervenção mais importante é 

o alargamento da Rue de Chanvreire, atual Rue de Rambuteau, na direção 

leste-oeste. Nesse caso, não se trata de um plano de reestruturação que afete 

somente edifícios públicos, tampouco de um projeto que se desenvolva fora 

das áreas urbanizadas ou que corte quarteirões livres no interior da cidade. 

Consiste num alargamento viário que afeta uma sequência não homogênea 

de propriedades privadas.

Podemos dizer que uma das mais importantes realizações do perío-

do Rambuteau é a implantação de nove linhas ferroviárias radiais, que se 

4 Nova linha de muralhas construída 
em finais do século XVIII e que abarca 

também muitos terrenos cultivados.
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introduzem furando o bloqueio do arco externo da cidade, e a construção 

das gares, as estações de trens. A primeira linha ferroviária que une Paris a 

Saint-Germain é inaugurada em 1837. A instalação de novas linhas férreas 

principais permite prever o desenvolvimento dos núcleos suburbanos, que 

suscitam o problema de sua relação com a estrutura existente.

O crescimento demográfico determina a degradação dos bairros velhos, 

em consequência do congestionamento físico e da ausência de melhorias 

higiênico-sanitárias. Na mesma área central, potencializam-se as instituições 

financeiras e comerciais. Paris chega a 1848 com quase 1,3 milhões de 

habitantes e com 1474 ruas.

A revolução de fevereiro de 1848 exige um governo mais democrático 

e expressa um sentimento de revolta, devido à corrupção de Luís Felipe e de 

seus assessores. Há um grande descontentamento dos católicos em relação 

ao Primeiro-Ministro Guizot, protestante. Ocorre, ainda, a disseminação do 

socialismo entre o proletariado industrial. A todos esses fatores se soma um 

forte nacionalismo, fator que suplanta os demais.

Grandes manifestações são realizadas, reivindicando as necessárias 

reformas. Ao se proibir uma manifestação programada para 22 de fevereiro 

de 1848, barricadas são erguidas nas ruas, e Luís Felipe abdica em seguida. 

O governo provisório, eleito em abril e formado por socialistas e republicanos, 

convoca eleições para a Assembleia Constituinte, mas os resultados decepcio-

nam os socialistas, ocasionando uma nova insurreição em junho do mesmo 

ano, com a construção de cerca de 400 barricadas do lado direito do rio.  

A derrota dos rebeldes faz com que a Assembleia aprove uma nova constitui-

ção e convoque eleições presidenciais. A repressão, comandada pelo governo 

provisório, resulta em 5 mil mortes, 15 mil prisões e 4 mil deportações. 

(GAILLARD, 1991, p. 119)

No governo provisório da Segunda República, instaurada em 1848, 

Blanc aproxima-se dos métodos de construção do socialismo. No plano da 

organização da cidade, são propostos os princípios de Charles Fourier, com 

a criação de um falanstério em cada um dos bairros de Paris. O programa 

fracassa, com a ruptura do compromisso entre a burguesia e a classe operária, 

nas jornadas de junho de 1848.

Luís Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte, volta de Londres, 

depois de um exílio de 30 anos – primeiramente entre Alemanha e Suíça, e, 

depois, na Inglaterra –, e ganha as eleições para a Presidência da França, 

com votos dos proletários e camponeses. Por não se contentar apenas com a 

presidência, obtém apoio da maioria da população, através de um plebiscito 

realizado em dezembro de 1851, para a elaboração de uma nova constituição 
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que o transforma em ditador de fato. Novo plebiscito o nomeia Imperador da 

França, com o nome de Napoleão III, em dezembro de 1852. É o início do 

Segundo Império, Second Empire, que dura até setembro de 1870.

Ao chegar ao poder na Segunda República, Luís Napoleão já tem claro 

o papel das classes dominantes e o modo de condução do Estado. Seu ensaio 

de 1839, anteriormente citado, realça a importância das obras públicas como 

fator insubstituível de progresso, de coesão social e de crescimento econômico, 

por potencializar as atividades privadas.

Para Paris, Luís Napoleão tem ideias definidas, baseadas na experiên-

cia de Londres, onde os parques e a obra de John Nash, a Regent’s Street, 

fazem-no perceber a importância de realizar intervenções na cidade, a fim de 

transformá-la na primeira metrópole-capital moderna da Europa. Ao tomar 

posse, já tem um projeto pronto de estruturação da cidade. “É a contemplação 

dos ‘espaços verdes’ da capital do Reino Unido que dá nascimento a isso que 

nomeamos o ‘grande desenho’ de Napoleão III: a criação de uma cidade ideal 

moderna.” (TOUTTAIN, 1971, p. 38)

Se Londres foi beneficiada, de certa forma, pelo incêndio de 1666, 

que permite a abertura de ruas mais largas e mais ventiladas, em Paris são 

necessárias muitas demolições para a implementação do projeto de cidade 

moderna e para a implantação de comodidades como abastecimento de água, 

de gás, de transportes etc. As demolições ocorrem principalmente no centro, 

ainda medieval, com traçado irregular e ruas estreitas.

Dentre as propostas do projeto, encontra-se a de continuação da Rue 

de Rivoli até a Bastilha, a substituição de áreas inteiras do leste e do centro, 

a liberação de quarteirões na Île-de-la-Cité e um plano geral de melhora-

mentos, além de programas de obras de saneamento urbano, demandados 

pela sociedade.

As habitações sociais também estão presentes no programa de Luís 

Napoleão. Em 1850, é construído o falanstério da Rue Rochechouart, a Cité 

Napoléon, projeto de Gabriel Veugny. Um grupo de casas-modelo é edificado 

na Avenue Daumesnil e um conjunto residencial, na Avenue de la Bourdon-

nais. (GAILLARD, 1991, p. 39)

A recuperação econômica de 1851 permite a Luís Napoleão pôr em 

prática suas ideias e projetos para a transformação da cidade. Constam de 

seu programa: o cinturão ferroviário de enlace entre os terminais,5  a aber-

tura do Carrousel, o término do Louvre, a abertura do Bulevar Strasbourg,  

a ampliação do mercado de Les Halles e o prolongamento da Rue de Rivoli. 

Mas Napoleão III encontra resistências do Prefeito Berger, que vacila diante 

dos grandes gastos necessários para as realizações propostas. Nesse mo-

5 Segundo Gravagnuolo, a rede viária 
entre as estações de trem, as gares,  

é obra de Rambuteau.  
(GRAVAGNUOLO, 1998)
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mento, Napoleão III decide chamar o experiente Haussmann – que já havia 

realizado intervenções em Bordeaux – para ocupar o cargo de prefeito do 

Departamento do Sena.

Ao nomear Georges-Eugène Haussmann, em meados de 1853, a cidade 

de Paris não passa de uma vila medieval. Segundo Touttain (1997, p. 92),

Esta Paris pitoresca, esta velha Paris cara aos artistas e aos escritores român-

ticos comporta [...] poucos jardins, poucos squares, e apresenta-se como uma 

cidade incoerente, dotada de monumentos magníficos edificados no curso 

dos séculos, mas comportando ruas estreitas, sombrias, um emaranhado de 

becos e muitas habitações ‘pitorescas’... mas insalubres. 

Já no Guide Baedeker de 1888, encontramos uma descrição de Paris 

que nos revela o impacto causado à cidade, em seu conjunto, pelas novas 

ruas largas e de traçado rigoroso. Assim Evenson (1983, p. 24) descreve  

a Paris de 1888, baseada nesse guia:

Os bulevares e avenidas são acompanhados por largas calçadas. Esses 

passeios plantados com árvores são animados dia e noite. Os quiosques 

proliferam-se e ocupam uma parte importante desse espaço para pedestres. 

Nesses anos que se seguem à renovação haussmanniana, o bulevar tornou-

-se o símbolo da moda parisiense. A vida urbana é essencialmente pública;  

a rua é um cenário onde se joga o drama da cidade.

Ao comparar essa descrição com a anterior, indagamo-nos sobre o 

que aconteceu nesse intervalo de tempo, e a resposta é que as intervenções 

realizadas no tecido urbano da cidade, comandadas por Haussmann, trans-

formam Paris numa metrópole moderna, modelo para muitas outras cidades.

A implantação de um modelo

Paris transforma-se numa cidade haussmanniana entre os anos 1853 e 

1870. Para realizar essas transformações, unem-se o capital privado e o poder 

público, que intervêm no tecido urbano com base num modelo funcional de 

cidade. São obras de implantação de infraestrutura e de serviços necessários 

para o funcionamento de uma cidade que passa por transformações estrutu-

rais produzidas pela Revolução Industrial. São as chamadas obras públicas, 

como a rede de esgoto, os lampiões a gás da iluminação pública, a rede de 

abastecimento de água, os aquedutos, os serviços de transporte, os grandes 
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parques e os edifícios públicos. Haussmann dá continuidade aos trabalhos 

iniciados por seus antecessores, com uma diferença: o salto da escala.

As intervenções haussmannianas mudam a maneira de pensar a cidade, 

tomando como principal elemento a rua e criando uma rede viária composta 

por um tecido arquitetônico que destrói bairros insalubres e vielas. Expulsam 

a população residente, melhoram a higiene e a circulação, mudam a imagem 

da área central, e a cidade prepara-se para um novo modo de vida. A rua 

do século XIX destrói e modifica a rua medieval. A caixa da rua aumenta, 

as fachadas são reconstruídas, os trechos irregulares são substituídos por 

outros com desenho regular, geométrico e reto. Diferentes dos bulevares de 

Luís XIV – projetados no lugar das antigas muralhas, locais para o desfrute 

e o passeio –, os bulevares do século XIX, de Haussmann, são artérias cria-

das para a circulação rápida, o tráfego pesado. O espaço haussmanniano é 

o espaço público – a rua, o passeio, as praças –, o espaço da mobilidade.  

A originalidade desse projeto está no conceito do sistema de circulação e de 

respiração, que superpõe malhas hierarquizadas, pertencentes a uma rede 

em estrela. Esse desenho não resulta num espaço homogêneo, uma vez que 

se acentua a divisão social entre leste e oeste, entre periferia e centro, mas 

ainda não se adota a ideia de cidade por setores. A hierarquia do sistema de 

comunicações muda a ordem de valores. (Fig. 3, ver caderno de imagens)

Daqui para frente, a rua ou o bulevar comandam o imóvel; a percée, o dese-

nho das parcelas; a posição, as funções; o espaço público, o agenciamento 

dos espaços privados. O alinhamento não é mais um procedimento corretivo 

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

nização que se superpõe à cidade antiga ou que regula o agenciamento dos 

espaços conquistados. A projeção 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)

Na cidade haussmanniana, é introduzida uma nova forma de construção 

da paisagem urbana. As intervenções no núcleo central tratam o conjunto 

dos espaços heterogêneos como uma entidade única e o dotam de isotropia. 

Constrói-se uma imagem urbana mais coerente, com um tipo de arquitetura 

definida, em que o imóvel se integra no espaço público através de uma pro-

jetação regulamentada.

A questão estética busca a qualidade do efeito arquitetônico. Em 1855, 

Haussmann, numa circular, faz referências à “harmonia a ser instituída nas 

novas fachadas” (GRAVAGNUOLO, 1998, p. 42-43), indicando a homo-

logação dos elementos construtivos – balcões, molduras, cornijas – como 
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norma indispensável a ser somada ao simples controle dimensional de altura 

e cubagem dos edifícios.

Haussmann dota Paris de bulevares, criando corredores de fachadas 

uniformes, elementos que constituem peça essencial na estética haussman-

niana e em sua estratégia urbana. As avenidas e os bulevares são planejados 

com o objetivo de que o olhar, de uma extremidade a outra, seja guiado pelas 

linhas de fuga. A nova monumentalidade conjuga-se com a harmonia entre 

a política viária e os novos espaços públicos. Haussmann é leal ao espaço 

urbano, como um cenário onde

[...] as fachadas dos edifícios de apartamentos ao longo das novas ruas 

portam detalhes mínimos. Suas linhas horizontais foram enfatizadas, e 

harmonizadas pela intervenção oficial da cidade, para acentuar os efeitos da 

perspectiva. Estandardização e a falta de decoração minimizam os custos da 

construção, e o efeito foi saudado como ‘moderno’. (SUTCLIFFE, 1993, p. 86)

Em 20 anos, a cidade passa por uma metamorfose jamais vista.  

A forma de atuar é original, com a abertura de novas vias na periferia, o 

isolamento de monumentos, o alinhamento de ruas já existentes e os cortes 

no centro histórico. Não é um processo utópico, pois está de acordo com as 

possibilidades políticas, financeiras e técnicas da época. A realização des-

sas transformações torna-se possível pela vontade política de um Chefe de 

Estado que conhece a necessidade de transformação e de modernização da 

cidade e que as delega a um operador competente, que busca a ordem social,  

o prestígio, o desenvolvimento dos negócios e até uma reforma na sociedade. 

O resultado de todo esse movimento é o ajuste da forma do tecido urbano e 

da forma de convivência. Contudo, mais do que a expressão de uma vontade 

de mudar, essas transformações são uma resposta à realidade.

A haussmannização – a palavra de fato – não é um acidente, ou o capricho 

de um regime ou a vontade de um príncipe. É antes de tudo uma resposta: 

ela se estabelece pelas múltiplas pressões que agitam a cidade no início do 

século, pressão demográfica e pressão econômica que impulsionam o jogo de 

valores urbanos, o preço do solo ou dos imóveis. A doença e o medo social, 

o cólera e a revolta não são senão a parte mais visível de uma cidade que 

se quebra por todos os lados. (RONCAYOLO, 1983b, p. 74)

Haussmann considera as questões da grande cidade como problemas 

técnicos, cujos pontos essenciais são sanear, transportar e equipar. A estru-

tura urbana adapta-se para receber os novos equipamentos, e Haussmann 

apoia-se nos engenheiros para realizar sua proposta. Eugène Belgrand é o 

responsável pelas redes de água e esgoto e pela construção do aqueduto; 
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Jean Alphand e Gabriel Davioud responsabilizam-se pelos parques e jardins; 

Barillet Deschamps traça o plano geral e as linhas das ruas; e Victor Baltard 

é o chefe do serviço de arquitetura.

Dentro do projeto de intervenções, pode-se dividir a rede viária em 

três redes, de acordo com a época de execução e a forma de financiamento.  

A primeira rede (1854-1858) é implantada na época da abertura do grande 

cruzamento (grande croisée) e do entorno, e metade dela é subvenciona-

da pelo Estado e a outra pelo Município. A segunda rede (1858-1868)  

é composta pelos grandes sistemas de ruas radiais, como l’Etoile, a Place du 

Château d’Eau (de la République) e a Place du Trocadéro, e um terço dela 

é financiado pelo Estado, e dois terços pelo Município. A terceira rede (1868 

em diante) prevê os eixos de união dos municípios suburbanos, anexados 

à Grande Paris em 1860, e outras ruas complementares da segunda rede. 

Nesse caso, as obras se ressentem da falta de investimentos estatais, sendo 

executadas com grande dificuldade, com recursos da Prefeitura. (PANERAI, 

CASTEX; DEPAULE, 1986, p. 26)

Pode-se dizer que, por trás da abertura das ruas haussmannianas, existe 

a intenção militar de facilitar o acesso a pontos da velha cidade e o desloca-

mento de tropas dos quartéis, localizados nos cruzamentos, para uma melhor 

mobilidade em vários sentidos. Entretanto, as ruas projetadas no Plano dos 

Artistas, em finais do século XVIII, também são retas e sua abertura não é 

justificada com argumentos da ordem pública. As novas ruas projetadas para 

os bairros do oeste, como as que saem da Place de l’Etoile, também são retas 

e não podem ser classificadas como contra-revolucionárias.

Mas será a haussmannização apenas uma intervenção no tecido den-

samente construído do núcleo central da cidade, transformando-o, mudando 

seu aspecto, expulsando habitantes de suas ruas, executada por um regime 

autoritário, com a desculpa da modernização? Em linhas gerais sim, mas 

ainda existem outras formas de interpretar esse processo.

Segundo Bergeron (1989, p. 281), a Paris haussmanniana é

[...] em primeiro lugar, aquela dos grandes eixos, das belas perspectivas e 

dos cruzamentos em estrela, sobre a herança histórica e o significado estético 

ou simbólico e social, do qual tudo já foi dito. Na parte central de Paris,  

e mais fortemente na margem direita, a rede é solidamente articulada pelos 

elementos físicos ou históricos da estrutura urbana, tais como o Sena e a 

Île de la Cité, ou os bulevares de Luís XIV. Ela une claramente a circulação 

interna às grandes vias de ligação externa, todas, no mínimo, a qualquer 

uma entre elas. Conserva-se um caráter inegável de superposição, ao menos 

é mais do que uma marchetaria, e dá uma unidade e uma nova orientação 

a um tecido antigo que, em todas as suas partes não recortadas, concilia 
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bem seu conteúdo e suas atividades ao novo esquema urbano. Por último, 

em efeito, ultrapassa a natureza de uma simples rede para situar-se entre 

os melhores casos ao nível de uma composição [...]

Para Roncayolo (1983b, p. 77), o modelo haussmanniano fundamenta-

-se num tipo de operação bem definida, viabilizada pela aliança da interven-

ção pública com as sociedades imobiliárias e de crédito, com o objetivo de 

promoverem intervenções no tecido construído.

Christiane Blancot (1991, p. 210) define a haussmannização como o 

símbolo da autoridade administrativa contra a democracia, da norma arquite-

tônica contra a livre criação, como o símbolo de uma burguesia que atropela 

o proletariado, fazendo da cidade a sua imagem e semelhança, com uma 

arquitetura cínica e pretensiosa e uma estética de novo-rico.

Sem dúvida, é uma experiência de intervenção autoritária na cidade, 

identificada com sua transformação burguesa. Os centros tradicionais consti-

tuem seu principal campo de atuação, nos quais se realizam cortes no tecido 

urbano, com a abertura de ruas e o isolamento de edifícios antigos de grande 

valor histórico, que passam a ser pontos focais dos novos espaços da cidade. 

Entretanto, essas intervenções não destroem todo o centro: apenas introduzem 

novos elementos que lhe são alheios e mudam sua malha urbana. Ainda, 

segundo Roncayolo (1994, p. 58),

[...] pelo menos no centro da cidade, as ruas - ruas-corredor, largas avenidas 

ou cruzamentos - se superpõem ao antigo tecido urbano que subsiste bem 

ou mal (parcelas e traçados), fragmentado ou conectado com o novo. Salvo 

exceções, a haussmannização não faz tábula rasa: é trabalho sobre a cidade. 

Cria deste modo uma espécie de mistura de contato [...]

O sistema planejado por Haussmann é mais complexo e, ao mesmo 

tempo, mais esquemático do que o da cidade existente. Esse traçado novo 

tem autonomia com relação ao anterior. Christiane Blancot (1991, p. 212) 

rebate as críticas de que Haussmann abra suas ruas às cegas, sem levar em 

consideração a cidade existente, e afirma:

[...] observamos que o traçado preciso busca o contrário, a partir de um 

projeto definido, levando em consideração as vias públicas existentes e as 

possibilidades de união dos imóveis novos aos edifícios mais antigos. 

O novo traçado da metrópole haussmanniana não é indiferente à estrutu-

ra preexistente, sendo o núcleo potencializado como centro político, comercial 

e social. O centro tradicional revitaliza-se com o grande cruzamento, exaltando 
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a área do Hôtel de Ville, sede da prefeitura, como coração metropolitano. 

Também é significativa a intervenção na Île-de-la-Cité, núcleo baricêntrico da 

cidade, por razões topográficas e históricas, com a criação de um grande átrio 

na frente da Notre-Dame, além da abertura de três novas ruas em eixo com 

três novas pontes e novas construções. Outras obras como l’Opéra, Les Halles, 

entre outras, produzem uma dupla dinâmica na transformação da cidade: 

uma tendência centrípeta dos equipamentos civis, terciários e administrativos,  

e uma tendência centrífuga dos equipamentos considerados “sujos”, como 

os cemitérios, matadouros, manicômios, prisões etc.

Argumentos como segurança e higiene justificam a derrubada de quar-

teirões insalubres e locais de conspiração, embora haja um argumento subja-

cente mais forte, que é o de potencializar o valor do solo como mecanismo de 

expansão urbana e como ciclo gerador de riqueza. As três redes revalorizam 

as áreas centrais e abrem novas zonas edificáveis. São favorecidas as ofertas 

de residências de alto nível, sem que seja abordado o problema das casas 

de baixo custo. Apesar disso, os especuladores veem uma oportunidade de 

renda na exploração das habitações operárias.

Os novos edifícios residenciais diferenciam-se dos de épocas anteriores. 

Até o século XVIII, os edifícios burgueses e o habitat aristocrático dividiam o 

mesmo espaço, afirmando-se, aos poucos, a maison à loyer (casa de aluguel), 

em que o proprietário reside no pavimento nobre, destinando os demais ao 

aluguel. A partir da metade do século XIX, essa divisão se vê substituída pelo 

immeuble de rapport (imóvel para renda), dividido em térreo e sobreloja para 

comércio ou atividades terciárias, quatro a seis pavimentos de moradias para 

alugar, e a mansarda para habitação de serviçais ou outros. As diferenças 

entre os imóveis, no que se refere à classe social dos que neles habitam, 

encontram-se na localização, no dimensionamento interno e no acabamento 

das fachadas.

Para conseguir a máxima uniformização da cidade, os planos de inter-

venção são acompanhados de um rigoroso organograma de reparcelamento, 

o que garante recompor, num único bloco, as pequenas parcelas. A potencia-

lização máxima dos investimentos é obtida pela planificação da morfologia 

dos edifícios, com o planejamento tipológico do immeuble a rapport, que se 

repete ao longo da rua, imprimindo um caráter unitário e reconhecível ao bairro.

Os bairros haussmannianos6  misturam funções comerciais e residen-

ciais. As fachadas uniformes, as fileiras de árvores e o denso tecido comercial, 

formado por cafés, restaurantes e serviços em geral, caracterizam esses novos 

espaços. Nesse novo traçado, produz-se o espaço da burguesia, esteticamen-

6 O uso da palavra bairro pode ser  
imprópria, uma vez que as obras 

realizadas levantam cortinas  
de edifícios que ocultam o tecido 

histórico preexistente, que  
permanece inalterado por trás  

dos telões formados pelas novas 
construções.
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te comportado, limpo, sem a presença da população indesejada. Mas essa 

população continua presente na parte não afetada, na parte de trás, nos 

quarteirões não derrubados durante as reformas. Restam pedaços da antiga 

Paris, e a população de baixa renda se vê órfã do poder público.

Intervenções radicais na estrutura urbana não são exclusividade de Paris. 

Muitas grandes cidades passam por intervenções em busca de modernização, 

abrem grandes eixos, largas avenidas e destroem quarteirões insalubres no 

centro. Mas são os trabalhos de Haussmann, em Paris, os que simbolizam 

esse tipo de ação, pelo fato de as obras impressionarem tanto pela grandeza 

dos trabalhos executados como pela rapidez com que são feitos. A tudo isso 

pode-se acrescentar a originalidade, que Marchand (1993, p. 92-93) define 

em três pontos: a importância dos equipamentos coletivos, a criação de uma 

cidade burguesa e a produção de um conjunto coerente.

Haussmann copia os equipamentos coletivos de Londres e recupera o 

atraso de Paris em relação a essa cidade. A formação da cidade burguesa é 

seu principal mérito, uma forma urbana nova e original. A harmonia haussman-

niana está na uniformidade das grandes massas e na variedade de detalhes, 

uma combinação que forma um conjunto esteticamente coerente. A cidade 

é concebida por hierarquias que controlam volumes, unidades distintas, mas 

umas pensadas em relação às outras: os imóveis, as ruas, os cruzamentos, 

os jardins e os quarteirões.

Todo esse movimento tem um outro lado. A cultura popular é excluída 

dos novos espaços: os teatros populares são demolidos, e os pobres perdem 

seus espaços de lazer. As demolições no centro provocam uma crise de ha-

bitações, favorecem a especulação e agravam a segregação social, uma das 

consequências das reformas haussmannianas.

Surgem as separações: Paris de um lado, e a periferia de outro; os 

quarteirões ricos do oeste versus os quarteirões pobres do leste; a rive 

gauche contra a rive droite. Passa-se da segregação vertical das edificações 

para a segregação horizontal dos arrondissements. O centro consolida suas 

funções comerciais, administrativas e financeiras. Também é espaço de lazer, 

com teatros e locais para o promenade. Nas proximidades, estão os bairros 

residenciais de luxo, como a área da l’Etoile. Longe do centro, localizam-se 

os bairros proletários.

A cidade que chamamos de haussmanniana é a cidade burguesa por 

excelência, o lugar institucional da moderna sociedade burguesa, um espaço 

que se configura de acordo com a lógica de uma burguesia e se supõe um 

modelo espacial concreto. É uma vitrina da modernização, antes de ser um 

centro de produção que se aciona pelo encontro entre um urbanismo autoritário 
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e as novas estruturas do capitalismo. Para colocar em prática suas ideias, 

Haussmann conta com três engrenagens fundamentais: o aparato burocrático, 

o instrumento legislativo e o sistema financeiro.

As intervenções haussmannianas são um momento de transição para 

a cidade liberal contemporânea, pois ainda mantêm técnicas de controle da 

forma urbana herdadas do antigo regime, ao tempo em que são geridas de 

forma autônoma: os planos realizados pela autoridade pública não são sub-

metidos aos construtores privados. Haussmann detém o poder decisório sobre 

locais, modos e formas de construir, deixando aos promotores a execução e 

os lucros dos programas.

A imagem estereotipada de Paris é a haussmanniana. Sempre que 

pensamos em Paris, a imagem que nos vem à cabeça é a de uma cidade 

com grandes eixos, belas perspectivas e grandes cruzamentos em estrela. 

Uma cidade onde o bulevar e o imóvel formam um conjunto indissolúvel. 

Um modelo para muitas outras cidades que pretendem adaptar-se às novas 

exigências da vida moderna. A haussmannização associa-se muito mais à 

estética da cidade, do que à funcionalidade do projeto.

Paris de Haussmann, com seus amplos, elegantes bulevares e vistas astu-

tamente focadas em monumentos, também se tornou um modelo para algo 

mais – para a vida urbana como uma obra de arte, como uma experiência 

estética, um espetáculo público sans pareil. É fato evidente que muitos dos 

seus competidores estão menos interessados nos aspectos funcionais do seu 

programa do que na urbanidade e universalidade que confere a suas cidades. 

(KOSTOF, 1992, p. 266-267)

Esse é o paradoxo da haussmannização: seu projeto funcional de cidade 

fica muito mais conhecido pela criação de uma belle cité.

A difusão de um modelo

Algumas cidades têm a capacidade de converter-se em exemplo e 

influenciar outras, que passam a tê-las como modelo, uma vez que “[...]

estas cidades místicas exercem uma influência muito além de seus domínios 

geográficos.” (LORTIER, 1995, p. 9)

No século XIX, Paris é considerada um modelo de modernidade, que 

se divulga nas exposições universais lá realizadas, situação atingida a partir 

das intervenções haussmannianas. Paris transforma-se, assim, numa cidade 
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diferente das outras urbes europeias, por ser a primeira que passa por intensas 

reformas para adaptar-se às novas condições econômicas e sociais, e por ter 

construído um novo espaço urbano, mais compatível com os novos tempos 

e a nova sociedade burguesa.

Essa Paris que nasce das obras do Segundo Império, a Paris hauss-

manniana, tem, segundo alguns autores, essa capacidade de transformar-se 

em exemplo e modelo, não só para outras cidades francesas, mas também 

para muitas outras mais afastadas, como Cairo, Saigon ou Rio de Janeiro.

Os urbanistas e arquitetos do Segundo Império criaram, sem colóquios nem 

discursos, a cidade mais coerente do mundo, modelo até meados do século 

XX de todas as outras capitais, pois vemos, por todas as partes, em todos 

os lugares, em qualquer ocasião, o gosto pelo embelezamento do espaço 

público, através da clareza e regularidade dos traçados, dos jardins, dos 

pontos singulares sublinhados pela arquitetura ou a escultura. (GAILLARD, 

1991, p. 140)

O modelo haussmanniano pode revelar-se nos métodos de interven-

ção utilizados – as ações de Haussmann –, ou na forma final da cidade –  

a configuração das ruas de Paris. Observar Paris e tê-la como exemplo de 

uma cidade-monumento, que desperta a admiração de todos, é diferente de 

tê-la como modelo de processo de transformação.

Será a haussmannização efetivamente um modelo? Se for um modelo, 

deve ser exportável. Pierre Pinon não considera esse modelo totalmente expor-

tável, pois a cidade que o adotasse deveria apresentar as mesmas condições 

de Paris no momento das intervenções que lá se efetivaram. Por isso, Pinon 

prefere a referência a um “tipo haussmanniano”, que se idealiza, diferente de 

um “modelo haussmanniano”, que se reproduz. “Que o ‘modelo haussmannia-

no’ não é muito exportável quando consideramos as especificidades de suas 

operações é um fato”, afirma o autor. (PINON, 1995, p. 44-48)

Não há dúvida de que a grande repercussão das obras parisienses faz 

com que elas sejam admiradas mais pela magnitude de suas artérias e pela 

capacidade administrativa francesa em enfrentar obras públicas de tama-

nho vulto, do que pelas demolições e desapropriações efetuadas no centro.  

O que se admira é a força da obra realizada, a harmonia geral obtida. Suas 

avenidas e bulevares passam a ser objeto de referência para muitos outros 

projetos urbanos.

Mas, se o exemplo parisiense penetra em todos os espíritos, é primeiro como 

uma imagem de uma grandiosa metamorfose, como empreendimento finan-

ceiro apostando em especulações (às vezes incertas), não como procedimento 

específico, não como redes com aberturas brutais. (PINON, 1995, p. 48)
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A haussmannização também está relacionada com o espaço onde se 

atua, ou seja, o centro histórico denso e confuso. Em muitas das reformas 

urbanas classificadas como haussmannianas, encontramos alguns elementos 

específicos semelhantes, tais como as transformações dos quarteirões insalu-

bres, ou considerados como tal, e o enlace de estações de trens ou de pontos 

importantes da estrutura urbana com centros históricos.

Muito mais do que um modelo para as intervenções em outras cidades, 

a haussmannização é a base de um novo movimento, o City Beautiful, que 

revoluciona o desenho urbano nos Estados Unidos em finais do século XIX 

e que é considerado a versão norte-americana dos embelezamentos hauss-

mannianos.

Para exemplificar alguns dos processos caracterizados como haussman-

nização do espaço urbano, seguimos a divisão feita por André Lortier (1995, 

p. 11): o modelo identificado em países limítrofes da França, o que se impõe 

nas antigas colônias e o que seduz em outras cidades. Incluímos, antes, um 

comentário a respeito da aplicação do modelo em outras cidades francesas, 

ainda sob o domínio do Segundo Império.

Roncayolo (1983b, p. 77) afirma que é em Paris que o modelo se cons-

titui, não em Lyon ou Marseille, que também realizam suas reformas urbanas 

entre 1850 e 1860. As transformações urbanas em cidades francesas vêm 

da Segunda República, com a abertura da Rue de Rivoli em Paris e da Rue 

Centrale em Lyon, continuam durante o Segundo Império e realizam-se tam-

bém em outras cidades como Lille e Marseille em 1850, Rouen entre 1859 e 

1860, Montpellier a partir de 1861, Toulouse em 1864, Nantes em 1866 etc.

A princípio, pode-se caracterizar o modelo haussmanniano como um 

acordo entre entidades públicas e privadas, cuja finalidade é realizar uma 

renovação urbana, concentrada na reprodução de um modo específico de 

intervenção: as aberturas no tecido construído, as percées. Nas outras cidades 

francesas, pequenas ou médias, as operações consistem em traçar grandes 

vias, classificadas como haussmannianas, com um duplo objetivo: permitir 

a circulação, transformando a morfologia urbana, e criar imóveis novos, para 

impedir a retirada da burguesia. (BOURILLON, 1992, p. 140)

A haussmannização sai da França para outros países da Europa. Inician-

do a nossa exemplificação com a Itália, verificamos que suas cidades realizam 

intervenções na malha urbana, justificando os sacrifícios como necessários, 

pela importância das melhorias que se produzem. D. Calabi (1995, p. 67-72) 

analisa a fascinação pela capital francesa dos técnicos e políticos italianos, 

que a tomam como um exemplo de modernidade. Considera que Paris é o 

modelo aplicado a Milão, no projeto de Cesare Beruto, de 1884; a Florença, 
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onde Giuseppe Poggi define cortes haussmannianos nas zonas centrais do 

Mercato Vecchio e do gueto; e a Roma, tanto no caso do quarteirão Prati di 

Castello, de 1872, como no projeto da Via Nazionale, de 1871. Em Turim, 

a influência dos trabalhos de Haussmann pode ser identificada na abertura 

da Via Micca de 1886. (GRAVAGNUOLO, 1998, p. 47)

Analisando as obras que se realizam entre 1865 e 1880, na parte 

baixa da cidade de Bruxelas, um tecido antigo e muito denso, habitado por 

uma população operária, Yvon Lebliq (1995, p. 80) busca estabelecer um 

paralelismo entre Bruxelas e Paris.

Com Anspach, assinala-se de fato a vontade política de fazer triunfar a 

haussmannização, e os trabalhos executados sob seu governo constituem cer-

tamente o exemplo mais próximo do modelo parisiense da haussmannização 

de uma cidade não francesa na época do Segundo Império e nos anos ime-

diatamente posteriores, haussmannização que se acompanha, assim como 

no caso de Paris e arredores, de aspectos negativos do ponto de vista social.

Os motivos que justificam essa intervenção são a má situação do Rio 

Senne, muito poluído, um esgoto a céu aberto, e a necessidade de enlaçar as 

duas estações de trens construídas nas extremidades dessa parte da cidade. 

São, mais uma vez, utilizados os argumentos de circulação, saneamento e 

embelezamento.

A abertura das vias Kingsway e Aldwych em Londres, entre os anos 

1889-1935, faz parte de uma nova fase do desenho urbano londrino, na 

qual se combina a estética francesa, a imagem britânica imperial e os novos 

métodos norte-americanos de construção de edifícios comerciais. (SCHBERT; 

SUTCLIFFE, 1996, p. 115-144) Ainda que as aberturas sejam similares a 

algumas executadas por Haussmann em Paris, têm o estilo e a monumenta-

lidade vinculados ao movimento City Beautiful, além da intenção subjacente 

de transformar Londres numa poderosa capital do Império Britânico.

A imposição de um modelo francês na Indochina, colônia da França, 

deve-se à necessidade de unir as condições locais a um ambiente similar ao 

da Metrópole, criando um novo ambiente urbano, onde possam conviver a 

paisagem das cidades francesas e a arquitetura de pagodes neorregionais. 

(PÉDELAHORE-LORI, 1995, p. 126-131) Nesse sentido, as cidades têm 

a função de representar o poder da metrópole sobre a colônia e, para isso, 

concebe-se um espaço público totalmente controlável, organizado estra-

tegicamente, através da localização dos estabelecimentos institucionais.  

O sistema viário compõe-se de ruas retas, perpendiculares, largas, com 

passeios arborizados, equipadas com as necessárias redes de infraestrutura 
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de água, esgoto e iluminação pública. Entre os objetivos dessa reforma, está 

o de unir os monumentos aos lugares mais significativos da cidade colonial, 

como a Prefeitura ao rio que corta a cidade, o teatro à estação de trem,  

o Palácio do Governo ao Jardim Botânico em Saigon, ou o Phnom à Catedral, 

em Phnom Penh. (PEDELAHORE-LODI, 1995, p. 127)

Longe da Europa e de suas colônias, França e Paris seduzem outras 

cidades que querem implantar um projeto de reformas. Sawsan Noweir (1995, 

p. 149-155) não tem dúvidas ao afirmar que o Cairo sofre diretamente a 

influência dos trabalhos realizados por Haussmann em Paris, em meados do 

século XIX. A sedução começa com a visita do Khedive do Egito a Paris, para 

participar da Exposição Universal de 1867, quando a autoridade egípcia tem 

o próprio Haussmann como cicerone na cidade. Decide-se, assim, a adoção da 

imagem de Paris na modernização do Cairo, para as comemorações da abertura 

do Canal do Suez. O projeto concebe um sistema de ruas e praças que fazem 

a articulação entre os quatro centros ou confluências principais da cidade: a 

Estação Central, a Azbakiyya, a Cidadela e o Palácio Abdine. Dois bulevares 

cortam a cidade antiga em diagonal, junto com um sistema de novas ruas, 

sempre pensadas e orientadas para valorizar e deixar em perspectiva os monu-

mentos notáveis, principalmente os do poder: a Cidadela e o Palácio Abdine.

Também o projeto de Sir Edouard Lutyens, de 1912, para a nova capital 

do Império das Índias, em Delhi, constitui um outro exemplo da adoção do 

modelo haussmanniano. Françoise Crémel (1995, p. 156-160) afirma que, 

nesse caso, o modelo não se revela tanto nos traçados, mas no processo e 

na maneira de realizá-lo.

Afinal, há um “modelo” haussmanniano ou um “tipo” haussmanniano? 

Qual a forma de influência de Paris sobre outras cidades? Seja como modelo 

ou como um tipo de cidade, o certo é que a Paris haussmanniana simboliza 

a experiência de uma intervenção autoritária, a imposição de um projeto 

urbano numa determinada realidade. Entretanto, cada vez mais se consolida 

a interpretação da haussmannização não apenas como símbolo de uma inter-

venção realizada sob o poder autoritário, mas sobretudo como a capacidade 

de intervir numa estrutura existente, seja para maquiá-la, seja para dialogar 

com ela, mas nunca para negá-la. (LOYER, 1991, p. 14) Nesse sentido,  

a haussmannização vincula-se à monumentalidade e ao embelezamento das 

cidades, à estética e à criação da cidade como uma obra de arte.

Seria possível associar a haussmannização ao processo de reforma urba-

na que se produz no Brasil, em princípios do século XX? Na busca de resposta 

a essa questão, vamos verificar a possibilidade de afirmar que, também no 

Brasil, a Paris do Segundo Império desperta fascínio e seduz.
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