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RESUMO 

 

Este estudo tem como principal objetivo entender os projetos e a construção das grandes 

avenidas, introduzidas em planos urbanísticos no início do século XX, concebidas como 

geradoras de desenvolvimento e progresso para suas cidades. Tomando como ponto de 

partida a difusão do modelo Haussmanniano, em meados do século XIX, busca-se 

através da análise mais detalhada das avenidas Sete de Setembro, em Salvador - Bahia, 

Brasil, e La Palmera, em Sevilha, na Espanha, comparando-as também a outros 

exemplos espanhóis e brasileiros, entender como os governos locais utilizaram-se dos 

planos de reforma e expansão para resolver as questões de insalubridade, falta de 

higiene e péssimas condições de moradia nestas cidades, no final do século XIX e início 

do século XX. Procura-se ainda perceber as transformações e os significados que a 

aberturas das avenidas e seus planos urbanísticos tiveram para sociedade e o contexto 

histórico-cultural em que os modelos utilizados foram implantados, sobretudo, por 

influência e pressão das classes dominantes e do governo nas cidades estudadas. 

Palavras-chaves: Grandes avenidas. Planos de reforma e expansão. Desenvolvimento 

urbano. 

ABSTRACT 

 

This research aims to understand the projects and the construction of great avenues, 

introduced in urban planning at the beginning of the twentieth century, as a 

development and progress generating to their cities. Taking as its starting point the 

spread of Haussmannian model in the mid-nineteenth century, is sought through more 

detailed analysis of the Avenues Sete de Setembro in Salvador - Bahia, Brazil, and La 

Palmera in Seville, Spain, also compared the other Spanish and Brazilian examples, to 

understand how local governments have used the renovation and expansion plans to 

address unsanitary issues, lack of hygiene and poor living conditions in the cities in the 

late nineteenth century and early twentieth century. It seeks to understand the 

transformations and meanings that the openings of the avenues and their urban plans 

had for society and the historical-cultural context in which the used models were 

implemented, mainly by influence and pressure of the ruling class and government in 

studied cities. 

Key words: Great avenues. Renovation and expansion plans. Urban development. 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo comprender los proyectos y la construcción de 

grandes avenidas, introducidas en los planes urbanos a principios del siglo XX, como 

generadores de desarrollo y progreso de sus ciudades. Tomando como punto de partida 

la difusión del modelo de Haussmann en la mitad del siglo XIX, se busca a través de un 

análisis más detallado de las avenidas Sete de Setembro, en Salvador de Bahía, Brasil, y 

La Palmera, en Sevilla, España, - también en comparación los otros ejemplos españoles 

y brasileños – entender cómo los gobiernos locales han agotado los planes de reforma y 

expansión a fin de abordar las cuestiones de insalubridad, falta de higiene y las malas 

condiciones de vida en las ciudades a finales del siglo XIX y principios del siglo XX . 

Se trata de comprender las transformaciones y los significados que las aberturas de las 

avenidas y sus planes urbanos tenían para la sociedad y el contexto histórico-cultural en 

el que se aplicaron los modelos utilizados principalmente por la influencia y la presión 

de la clase dominante y el gobierno en las ciudades estudiado. 

Palabras clave: Gran vías. Planos de reforma interior e expansión. Desarrollo urbano. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação, inserida na linha de pesquisa História da Cidade e do Urbanismo do 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 

busca entender os projetos e a construção das grandes avenidas, introduzidas em planos 

urbanísticos no início do século XX, como geradoras de desenvolvimento e progresso para 

suas cidades.  

 

A abertura de grandes vias para desenvolvimento urbano foi tema dos principais planos 

urbanísticos do fim do século XIX e início do XX. Acerca dessa temática, identificou-se a 

existência de estudos de grande relevância que se debruçaram sobre os planos de reforma e 

expansão elaborados para Salvador e Sevilha1. Contudo, constatou-se que nenhum desses 

estudos se aprofunda na análise da abertura das grandes avenidas propriamente ditas e, assim, 

percebeu-se a necessidade aprofundar o entendimento desse processo. 

 

Assim, busca-se promover uma reflexão em torno da natureza de algumas operações 

urbanísticas nas quais são observadas certas analogias em cidades espanholas e brasileiras. 

Objetiva-se, ainda, repensar o que têm em comum e de específico as grandes avenidas dessas 

cidades e, também, o papel das mesmas nas respectivas configurações urbanas do século XX, 

assim como o que podem desempenhar na atualidade. Além disso, nesse caso, considera-se 

que estas vias se caracterizam como eixos de expansão - La Palmera, em sua totalidade, e 

Avenida Sete de Setembro, na parte que vai além da Vitória e chega até o Farol da Barra –, 

pois foram planejadas como avenidas para o crescimento urbano das cidades em questão, que 

testemunharam, ao longo dos anos, mudanças arquitetônicas, socioeconômicas e culturais 

nessas cidades. 

 

Com base no contraponto estabelecido entre Schwarz (1992) e Bresciani (2005) sobre as 

“ideias fora do lugar”, procura-se perceber as transformações e os significados que a abertura 

 
1 Os planos de reforma buscam intervir em malhas urbanas já consolidadas, como o que houve em Paris através 

dos trabalhos de Haussmann ou em Salvador, como será discutido nos próximos capítulos. Em Sevilha, trata-se 

de um plano de expansão, pois se intervém em uma área ainda não urbanizada da cidade, com o objetivo de fazer 

a cidade desenvolver-se nesse sentido. Pinheiro (2011, p. 276) afirma que “tanto no Rio como em Salvador, além 

de um plano de reforma, executa-se um plano de expansão”. Na Avenida Sete de Setembro, por exemplo, 

identifica-se esse plano de expansão no trecho que vai da Vitória até o Farol da Barra. 
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das avenidas e seus planos urbanísticos tiveram para sociedade e o contexto histórico-cultural 

em que os modelos utilizados foram implantados, sobretudo, por influência e pressão das 

classes dominantes e do governo nas cidades estudadas. 

 

Assim como Souza e Steigleder (2014, s.p.), entende-se que esses modelos vêm 

acompanhados de um caráter representativo do imaginário social, expresso através de 

imagens ou discursos. Faz-se necessário buscar, nos projetos e nas obras, seu sentido e 

significado que nem sempre estão explícitos nas origens das ideias ou no âmbito de sua 

influência.  

 

Do ponto de vista de Schwarz (1992), o Brasil não viveu a modernidade como na Europa 

porque sua base econômica estava centrada numa cultura escravocrata, que seria contrária às 

premissas do liberalismo. Em seu texto, o autor enfatiza a diferença entre a estrutura 

socioeconômica brasileira e a dos países que servem de modelo (SCHWARZ, 1992, p. 12). 

Ricupero (2013, p. 528) observa que “de maneira mais precisa, costuma-se entender o 

liberalismo, em especial, como uma ‘ideia fora do lugar’. Tal caracterização é derivada do 

quadro político surgido da Independência brasileira, em que o Estado nacional que se tentou 

montar tomou emprestadas instituições do liberalismo europeu, ao passo que manteve da 

colônia a estrutura socioeconômica baseada na grande exploração em que o trabalho escravo 

produz bens para o mercado externo”. 

 

O fato é que o liberalismo2 europeu, embora rechaçasse o escravagismo, mantinha para seus 

“livres trabalhadores” condições análogas à escravidão, pois trabalhavam incansavelmente 

por pagamentos irrisórios que não lhes davam condições humanas de sobrevivência. Schwarz 

(1992) identifica que a problemática “das ideias fora do lugar” está na sociedade escravagista 

brasileira do século XIX, enquanto seus críticos afirmam que se as ideias e os planos trazidos 

da Europa não fossem funcionais ou não se adequassem, não perdurariam. Ademais, 

“lembram que a escravidão não é incompatível com o liberalismo, como já indicavam os 

escritos de alguns de seus principais teóricos, como John Locke, Adam Smith, Jean-Baptiste 

Say etc.” (RICUPERO, 2008, p. 60). 

 
2 Ricupero (2013, p. 528) também observa que o liberalismo, no seu contexto original, onde trabalho livre e 

igualdade perante a lei correspondiam às aparências, encobrindo a exploração, funcionaria de fato como uma 

ideologia, ao passo que, na nova situação, em que prevaleceriam as relações materiais de força da escravidão, 

que deixariam a exploração às claras, ele passaria a ser o que Schwarz chama de ideologia de segundo grau.  
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Em seu livro O charme da ciência e a sedução da objetividade, Bresciani (2005), através da 

análise das obras de Oliveira Vianna, aponta aos lugares-comuns criados por intérpretes e 

estudiosos do período, que defendiam a natureza adversa do Brasil à chamada civilização, 

entendendo que a sociedade brasileira está aquém da maturidade política atribuída ao 

liberalismo e que “as elites intelectuais do país limitaram-se a importar modelos teóricos e 

ideias europeias, sendo, portanto, incapazes de enxergar a ‘realidade nacional.” (FARIA, 

2005, p. 332)  

 

Visando afastamento desse lugar comum, busca-se observar nos seguintes capítulos desta 

dissertação como os modelos europeus – em especial a “inspiração haussmanniana” – foram 

encaixados ao contexto histórico e político dos países em que foram implantados, dialogando 

com certas necessidades locais momentâneas, sobretudo com as aspirações políticas, mas 

criando consequências sociais, na maioria dos casos, desfavoráveis e aumentando a 

segregação. 

 

Busca-se entender como a revolução industrial, considerada uma das passagens fundamentais 

da história (BENEVOLO, 2011, p. 551), transformou a humanidade e alterou o curso dos 

acontecimentos, primeiramente na Inglaterra e, posteriormente, em todo o mundo. O processo 

de mutação social se deu, sobretudo, nas cidades, que sofreram com um aumento 

populacional desregrado, com as imigrações e a diminuição das taxas de mortalidade. Nesse 

período, há o aumento das produções agrícolas e industriais, além das tecnologias nas áreas 

dos transportes e meios de comunicação, pelo efeito do progresso e do desenvolvimento 

econômico. 

 

Souza e Steigleder (2014, s.p.) afirmam que: 

 

Uma das preocupações presentes entre os propulsores do modernismo está 

relacionada aos impactos da Revolução Industrial nas cidades. O capitalismo 

e a Revolução Industrial não geraram situações idênticas em todos os 

lugares. O mesmo processo que trouxe o desenvolvimento a determinados 

países e cidades, trouxe a miséria e o subdesenvolvimento a outros, 

propiciando o desenvolvimento de apenas algumas cidades e setores, 

distribuindo os benefícios da industrialização somente a uma pequena 

parcela da população. 
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Benévolo (2011, p. 552) explica que os efeitos da revolução trouxeram consequências bruscas 

para as cidades e, neste contexto, surgiram tentativas de reformas setoriais. Ao mesmo tempo, 

observa-se o fenômeno da especulação privada ganhando força. Conforme Benévolo (1976, 

p.71), muitas áreas construíveis caíram sob domínio exclusivo da iniciativa privada, que fazia 

exigências e impunha sua lei à cidade: forte densidade de construções, crescimento dos anéis 

concêntricos em torno dos velhos centros ou dos lugares de trabalho, falta de espaços livres. 

 

A partir do século XVIII, as cidades europeias iniciaram um processo de crescimento 

populacional e urbano, decorrente da revolução industrial e migração de trabalhadores para as 

cidades. As cidades estudadas nesta dissertação, em sua maioria, tiveram crescimento 

significativo, a exemplo de Madri que cresceu de 200.000 habitantes para 1 milhão entre 1800 

e 1935 conforme o Atlas Histórico de Ciudades Europeas. (1994, v. 1, p. 42, tradução nossa). 

Já Granada, por exemplo, durante o século XIX, apresentou baixo crescimento populacional, 

devido a seu escasso processo de industrialização.  

 

Tabela 1 - Crescimento demográfico, entre 1800 e 1900, nas cidades espanholas estudadas  

 

Tabela de crescimento populacional  

(em número aprox. de habitantes) 

 Cidade/período 1800 1900 

Madri 200.000 1.000.000 

Sevilha 80.000 150.000 

Bilbao 12.000 85.000 

Barcelona 100.000 1.000.000 

Granada 70.000 76.000 

Fonte: ATLAS HISTÓRICO DE CIUDADES EUROPEAS.1994, v. 1, tradução nossa 

 
Tabela 2 - Crescimento demográfico, entre 1870 e 1900, nas cidades espanholas estudadas  

Tabela de crescimento populacional  

(em número aprox. de habitantes) 

 Cidade/período 1871 1900 

Salvador 129.109 205.813 

Rio de Janeiro 274.972 811.443 

Recife 116.671 113.106 

São Paulo 31.385 239.820 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1872 e 1900 
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Em relação ao Brasil, foram encontrados dados do primeiro censo disponibilizado pelo IBGE, 

de 1872 e 1900 (ver Tabela 2), onde é possível perceber que, à exceção de Recife, cuja 

população diminuiu, as três cidades estudadas sofreram um aumento notável de população. 

Esse período foi marcado por tentativas de reordenamento dessas cidades, principalmente dos 

seus centros antigos. Dentre os planos de reforma, destaca-se o plano desenvolvido pelo 

Barão de Haussmann, então prefeito de Paris, de 1853 a 1870.  

 

Janot (2006, p. 753) utiliza o termo “cirurgia urbana” para denominar essas intervenções. O 

autor observa as polêmicas geradas em torno dos objetivos e operacionalização dessas 

reformas, principalmente em relação às questões sociais, econômicas e culturais. As cirurgias 

urbanas normalmente geram deslocamentos das populações residentes, destruição de 

patrimônio arquitetônico e transformações morfológicas. Janot (2006, p. 752) comenta que a 

“abertura de grandes avenidas e bulevares, rasgando impiedosamente o tecido urbano das 

cidades acabaria por se constituir num eficaz instrumento para a implementação das reformas 

urbanas desejadas. Geralmente, estas cirurgias urbanas adotavam, como método, os princípios 

da ‘demolição-reconstrução’”. 

 

Neste período, para solucionar os problemas sanitários decorrentes do momento histórico, a 

corrente higienista tornou-se bastante popular entre os governantes das cidades. Os higienistas 

defendiam que era necessário fazer circular o ar e a água, através da teoria dos fluidos, ou dos 

miasmas: fazia-se necessário sanear as cidades para controlar as doenças. Em comunhão com 

a corrente higienista, as ideias haussmannianas viajam pelo mundo através dos governantes e 

das elites que visitam Paris reformada, dos profissionais que foram estudar na França e dos 

profissionais franceses que viajam pelo mundo desenvolvendo projetos para outras cidades. 

 

Certamente a influência haussmanniana foi comum em várias cidades ocidentais. 

Primeiramente cidades francesas, como Lyon e Marselha, executaram planos urbanísticos que 

incluíam a abertura de grandes avenidas – Rua Impériale e Rua de l’impératrice, em Lyon e 

Rue Impériale, em Marselha. Ainda na Europa, são abertas avenidas em Bruxelas, na maioria 

das grandes cidades italianas – Roma, Bolonha, Nápoles. Benévolo (1976, p. 114) destaca a 

reordenação realizada em Florença na tentativa de introdução dos métodos haussmannianos 

ao contexto da cidade italiana. No conceito da ampliação, fundam-se outros planos nessa 
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época, como o grandioso plano de Idelfonso Cerdá para Barcelona, de 1859 e o de Lindhagen 

para Estocolmo em 1866, onde é possível observar, ao analisar os projetos, o interesse em pôr 

em prática as tecnologias das cidades industriais. O autor cita como tecnologias o uso das 

largas vias, o paisagismo, a abertura de largos e praças para circulação e ventilação, além de 

outros métodos para  melhorar a higiene nas cidades industriais e modernizá-las.   

 

Ainda na Europa, vale citar o exemplo da Ringstrasse, em Viena, de 1865, via construída 

circundando a cidade medieval, no local da antiga muralha. Pinheiro (2011, p. 51) observa 

que se buscavam, através da Ringstrasse, “o embelezamento e a monumentalidade não só com 

a introdução de elementos decorativos e detalhes, mas, na realidade, com a transformação das 

próprias cidades em monumentos”.  

 

Planta 1 - Planta da Avenida da Liberdade  

 

 

 

Fonte: Lisboa de Frederico Ressano Garcia 1874-1909 (dir. Raquel Henriques da Silva). Lisboa: FCG, 

1989, p. 45. 
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Em Lisboa, a Avenida da Liberdade (1879) é alargada e reaberta aos moldes do modelo 

haussmanniano, com canteiros centrais arborizados, criando passeios para pedestres, 

adaptados às condições locais e à estrutura habitacional (LAMAS, 2004, p. 224). A abertura 

de um bulevar, símbolo de modernidade e cosmopolitismo (MESQUITA, 2008, p. 205), 

causou reação em parte da sociedade, contrária à derrubada do passeio público. Mesquita 

(2008, p. 207) entende que a Avenida da Liberdade assume um papel de destaque no plano, 

pois inaugura em Lisboa os novos valores do urbanismo moderno e constitui-se como palco 

de experiências arquitetônicas pioneiras. 

 

Na América Latina, há os exemplos da Cidade do México, cuja “Gran Avenida” conectava a 

cidade asteca ao palácio de Chapultepec, aberta em 1860, pelo imperador Maximiliano. 

Pinheiro (2002, p. 145) observa que “com exceção de Havana, cujo domínio espanhol se 

estende até final do século XIX e permite a adoção do modelo de ensanche de Cerdá, na 

maioria das capitais latino-americanas, os trabalhos de Haussmann na Paris do Segundo 

Império são a base de referência implícita ou explícita para os governos nacionais e locais.” 

 

Na América do Sul, por exemplo, competindo com o Rio de Janeiro para tornar-se a Paris sul- 

-americana, estava Buenos Aires.  A Avenida de Maio, que une o Palácio do Governo com o 

Congresso Nacional, “constituía uma representação predominantemente cenográfica” 

(GORELIK, 1998, apud ROSENBUSCH, 2010, p. 4), larga – 30 metros – e lateralmente 

edificada com prédios de estilo eclético. Rosenbusch (2010, p. 8) afirma que:  

 

Projetada pelo arquiteto Juan A. Buschiazzo e inaugurada em 1894, foi o 

estopim das rápidas transformações arquitetônicas e urbanísticas que 

modernizaram a capital argentina desde a sua proclamação em 1882, que 

culminaram com o conjunto de obras realizadas para a Exposição do 

Centenário em 1910. 

 

A autora (2010, p. 8) ainda conta que os engenheiros cariocas, ao visitar Buenos Aires, 

ficaram impressionados com a grandiosidade, nível técnico e estético da Avenida de Maio. 

“Na verdade, grande parte dos projetos foi elaborada por especialistas franceses: Joseph 

Antoine Bouvard, Leon Jussely, Jean Claude Nicholas Forestier, Donat-Alfred Agache, entre 

outros.” (ROSENBUSCH, 2010, p. 3) 
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Souza e Steigleder (2014, s.p.) também abordam o tema, afirmando que “muito se falou em 

criar uma Paris na América, e Buenos Aires se tornou um excelente exemplo. Em algumas 

partes da cidade, como o entorno da Plaza de Mayo, a sensação de similitude é tão grande, 

que não é preciso ser estudioso da cidade, para que se evoque a Capital francesa”, mas “a 

propagação da modernização francesa, nos países subdesenvolvidos, não se dava por 

transferência do modelo completo, bastava apenas, uma rua ou avenida, aos moldes do 

bulevar, o que já era suficiente para se efetuar essa representação” (SOUZA E STEIGLEDER, 

2014, s.p.). 

 

Na América Central, há o exemplo de Havana, estudado por Rodriguez Sosa (2006) e Segre 

(apud ALMANDOZ MARTE, 2002, p.193-213). O plano de Ampliação e Embelezamento de 

Havana, realizado entre 1926-1930, por Jean-Claude Nicolás Forestier3, previa uma grande 

via – Paseo Del Prado – à imagem dos bulevares franceses. O projeto de reforma da avenida 

buscava criar  um passeio marcado pelo mobiliário elegante de bronze e pedra, conservando a 

cobertura verde das árvores existentes. (SEGRE apud ALMANDOZ MARTE, 2002, p. 206) 

 

Nos Estados Unidos, destaca-se o exemplo de Chicago, onde Burnham4 e Bennet, em 1909, 

propuseram um plano regulador para a cidade. Esse plano, que trazia referências a 

Haussmann, posteriormente, designaria elementos no Plano Agache para o Rio de Janeiro, em 

1930 (PINHEIRO, 2009, p. 129). A antiga “Michigan Avenue”, destruída após o grande 

incêndio de 1871, recebeu na virada do século XX uma proposta de prolongamento na direção 

norte da cidade, a partir do plano de reforma de Burnham e Bennet. O movimento “City 

Beautiful” foi implantado também em outras cidades como Nova Deli e Moscou. (HALL, 

1988, p. 27-236) 

 

Nas duas cidades estudadas mais pormenorizadamente nessa dissertação – Salvador e Sevilha 

– os planos urbanísticos foram compostos por uma série de intervenções nos centros antigos, 

buscando a expansão da cidade e justificando-se através da Exposição Ibero-americana, no 

caso da capital Andaluz. Observou-se que a abertura das avenidas Sete de Setembro, em 

 
3 Jean-Claude Nicolás Forestier foi um renomado planejador urbano que teve, dentre suas obras, o projeto do 

parque Maria Luisa, em Sevilha. 
4Daniel Hudson Burnham, em 1893, chefiou as obras para a Exposição Universal em 1893, que lhe gerou lucro 

suficiente para que pudesse aceitar encomendas de projetos com baixa ou nenhuma remuneração. (HALL, 1988, 

p. 208) 
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Salvador, e a de La Palmera, em Sevilha, possuem um local de destaque em seus planos, 

visto que alteraram o traçado de suas cidades e criaram eixos de crescimento urbano. 

Comunga-se com a Ministra da Habitação da Espanha, Beatriz Sierra (LAMPREAVE et al., 

2011, p. 9), quando afirma em seu texto no livro La Gran Vía de Zaragoza: y otras grandes 

vías, a importância do estudo dessas grandes vias, posto que, um século depois de seus 

projetos e construções, ainda proporcionam debates sobre como utilizá-las e aproveitá-las em 

um tempo distinto de sua criação. 

 

Neste estudo, optou-se pela análise de grandes avenidas, construídas no recorte temporal dos 

primeiros 30 anos do século XX, na Espanha e Brasil (ver Tabela 3), final de um período que 

Pinheiro (2011, p. 38) define como de grande interesse pelos estudiosos - compreendido entre 

princípios do século XIX e a Primeira Grande Guerra – pois, nessa época, são estabelecidas as 

bases da cidade moderna em que hoje vivemos (ver Tabela 3). Benévolo (1976, p. 13) 

também destaca esse momento ao afirmar que a arquitetura moderna nasceu das modificações 

técnicas, sociais e culturais relacionadas com a Revolução Industrial, tão logo que se 

delinearam as consequências para a edificação e urbanização entre o final do século XVIII e 

início do século XIX. 

 

Tabela 3 - Lista das avenidas estudadas nesta dissertação 

CIDADES/ AVENIDAS/ PERÍODO 

Salvador Avenida Sete de Setembro 

 

1912-1914 

Rio de Janeiro Avenida Central (atual Rio 

Branco) 

1902-1906 

 

Recife Avenidas Marquês de Olinda, 

Rio Branco e Dantas Barreto 

1909-1915 

São Paulo Avenida Paulista e Rua Líbero 

Badaró 

1981 e 1911-1914 

Sevilha Avenida de la Palmera e 

Avenida Constitución 

1911-1929 

Barcelona Via Laietana 

 

1908-1913 

Madri Gran Vía 

 

1904-1950 

Granada Gran Vía Colón 

 

1890-1933 

Bilbao Gran Vía 

 

1876 
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Vale salientar que, ainda que situada no continente europeu, a Espanha teve o processo de 

desenvolvimento de sua burguesia muito tardio, diferente da Inglaterra ou França. Observa-se 

que muitas cidades espanholas mantiveram-se, até o século XIX, praticamente com a mesma 

estrutura medieval, intercalando poucos momentos de crescimento e expansão urbana, a 

exemplo de Barcelona5, Bilbao6, Sevilha7 e Madri8. A partir desse período, começaram a 

receber um maior contingente de pessoas vindas do campo que se abrigavam, principalmente, 

nos centros. Questões de insalubridade e falta de espaço e moradias tornaram-se problemas 

recorrentes nesse período e as intervenções realizadas, estimuladas principalmente pela 

burguesia, foram essenciais para o desenvolvimento dessas cidades. 

 

No Brasil, ao fim do século XIX, após a proclamação da República e desenvolvimento do 

cultivo do café, na região sudeste, as cidades começaram a crescer no eixo sul-sudeste e as 

províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo se afirmam como principais 

produtores e exportadores do café (OLIVEIRA, 2003, p. 30). Oliveira (2003, p. 30) observa 

que a política brasileira para de girar em torno da taxa de câmbio para o café e transforma-se 

numa “armadilha mortal para o desenvolvimento do capitalismo na Bahia”.  Por outro lado 

Salvador, por exemplo, sempre teve seu processo de industrialização abortado e só começou a 

crescer a partir da terceira década do século XX. Ainda assim, as capitais nordestinas também 

sofriam com os males das cidades grandes, desordenadas e insalubres.  

 

A proliferação de cortiços e favelas, aliada à falta de higiene e saneamento básico, 

transformou os centros urbanos em locais insalubres para moradia e circulação. A estrutura 

brasileira era considerada atrasada e colonial, enquanto os nobres e a burguesia buscavam 

viver ao estilo francês. A modernização das cidades brasileiras está, sobretudo, relacionada à 

criação da imagem de país agroexportador e em pleno desenvolvimento. Nos capítulos 

posteriores, serão detalhados mais pormenorizadamente os contextos socioeconômicos, 

políticos e urbanos de Salvador e de Sevilha e sua relação com os projetos de Reforma e 

Expansão que levaram à construção das duas avenidas, Sete de Setembro (1912-1914) e 

Avenida de La Palmera (1911-1929). 

 
5Ver Muxi, s.d, p. 105. 
6Ver Martínez, 2004, p. 123. 
7Ver González Cordón, 1982, p. I.1 
8Ver Díaz Símon, 2010, p. 24 
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Dessa forma, observa-se que a situação da maioria das grandes cidades ocidentais, ao final do 

século XIX e início do século XX, assemelhava-se em questões de insalubridade e das 

péssimas condições de moradia. A busca por um ambiente “mais organizado” e urbanizado 

levou os governos locais a desenvolver intervenções e planos urbanísticos que possuíam 

objetivos em comum: o desvencilhamento da cidade medieval, na Espanha, e colonial, no 

Brasil, e a transformação da imagem da cidade, visando o progresso e a modernização. 

 

Aproximando-se de um delineamento de aspectos metodológicos do trabalho, buscou-se 

estabelecer categorias ou eixos de análise para traçar um estudo exploratório, visando refletir 

sobre o processo de construção das duas avenidas, seus projetos e quais os fatores que as 

conectam no contexto do final do século XIX e início do século XX. Primeiramente, analisou-

se a atuação do poder público nos séculos anteriores e, principalmente, nas décadas que 

antecederam as intervenções, objetivando destacar, sobretudo, o poder político dos 

articuladores dos planos urbanísticos. Concomitante, buscou-se entender a pressão exercida 

pela iniciativa privada, nos dois casos, formados pela burguesia e aristocracia agrárias9 de 

Salvador e Sevilha, considerando que as duas cidades estavam ainda iniciando o processo de 

industrialização. 

 

Além disso, após a execução dos projetos, observou-se a transformação ocorrida nas 

imediações das grandes avenidas, visando destacar a valorização dos terrenos no entorno, 

antes, durante e após as intervenções. Esse fenômeno ocasionou, consequentemente, o 

aumento da dívida pública, da demanda habitacional, além de ampliar a segregação espacial e 

social nas cidades em estudo. 

 

Vale ressaltar o entendimento das diferenças morfológicas, projetuais e de desenvolvimentos 

das duas avenidas escolhidas para análise. Ao longo dessa dissertação, será possível observar 

que a Avenida Sete de Setembro assemelha-se mais aos projetos da Gran Vía, em Madri ou da 

Avenida de la Constitucion, que fez parte da série de medidas para Exposição de 1929, em 

 
9 Sevilha, capital da Andaluzia, sempre foi uma cidade com mercado voltado para agricultura e pecuária. Na 

cidade, sua burguesia era formada pelos fazendeiros que detinham o poder político local. Em Salvador, apesar do 

declínio da cana de açúcar, os senhores de engenho ainda possuíam grande prestígio e poder político, seguidos, 

no início do século XX pelos fazendeiros cacauicultores.  
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Sevilha, pois foi pensada e construída em área já consolidada (à exceção da Barra, embora já 

houvesse um assentamento no local). A Avenida de la Palmera assemelha-se ao projeto da 

Avenida Paulista, por exemplo, pensada para uma área de expansão, em um espaço 

praticamente vazio. Justifica-se a escolha dessas duas avenidas pela importância histórica no 

crescimento e expansão de suas cidades. 

 

Para o desenvolvimento do estudo, buscou-se apoiar-se na bibliografia existente sobre o tema. 

Na Espanha e, principalmente, em Sevilha, utilizou-se Trillo de Leyva (1980) que, em sua 

tese de doutorado, analisa pormenorizadamente os fatores que suscitaram a realização da 

Exposição Ibero-americana de 1929, além de descrever a execução do projeto e de sua 

inauguração. Marín de Terán (1980), em seu livro Sevilla: centro urbano y barriadas, estuda 

o desenvolvimento de Sevilha, desde o século XVI, quando a cidade mantinha o posto de 

porta de entrada das Américas na Espanha, até o século XVIII, quando a cidade encontrava-se 

decadente, buscando analisar os principais bairros populares formados no período. Observou-

se que sobre a Exposição de 1929 existem inúmeros trabalhos que debatem o tema, através de 

abordagens política, financeira, arquitetônica, cultural e até jornalística em relação ao evento, 

mas nenhum dos exemplares se propõe a analisar, especificamente, a Avenida de La Palmera 

ou o sistema viário de La Palmera como eixo estruturante do desenvolvimento da área e as 

implicações de sua construção. Sobre a história e a formação das cidades espanholas, foi 

fundamental a consulta ao Atlas histórico de ciudades europeas.  

 

Outra bibliografia fundamental foi a recente coletânea publicada em conjunto com o governo 

espanhol e o município de Zaragoza sobre a abertura de grandes avenidas no período 

estudado. Observa-se, neste livro, o interessante debate sobre os planos de expansão e reforma 

interior realizados nas cidades espanholas de Bilbao, Zaragoza, Madri, Granada, Valencia e 

Murcia, a partir da ótica da abertura das grandes avenidas. 

 

No Brasil e, especificamente, em Salvador, destaca-se primeiramente o livro de Pinheiro 

(2011), fruto de sua tese de doutoramento, que realiza uma análise detalhada do Programa 

Melhoramentos, realizado pelo então governador J. J. Seabra, traçando um comparativo às 

reformas realizadas pelo Barão de Haussmann, em Paris, e Pereira Passos no Rio de Janeiro, 

buscando elucidar uma discussão sobre a existência de um modelo de intervenção para 

modernização das cidades brasileiras nas primeiras três décadas do século XX. Além disso, 
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buscou-se também apoio na dissertação de Cardoso (1991), que aborda a questão habitacional 

em Salvador, na primeira república, enfatizando, inclusive, como a reforma de J. J. Seabra 

determinou o aumento da demanda por habitação popular.  

 

Outra importante bibliografia utilizada sobre os planos de expansão e reforma no Brasil foi a 

coletânea de artigos e guia de fontes de oito cidades brasileiras organizada por Leme (1999) –

Urbanismo no Brasil 1895-1965 – que descreve o Urbanismo, como instrumento de 

intervenção, em oito capitais brasileiras: Belo Horizonte, Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. Além disso, descreve os planos e projetos 

desenvolvidos para estas cidades no período. Durante a pesquisa foram encontrados alguns 

artigos e estudos sobre a abertura das grandes avenidas brasileiras no final do século XIX e 

nas primeiras três décadas do século XX, sobretudo a Avenida Central10, no Rio de Janeiro e 

Avenida Sete de Setembro11, em Salvador. 

 

Além do presente item de Introdução (capítulo 1), esta dissertação é formada por mais três 

capítulos e Considerações Finais. No segundo capítulo, As grandes avenidas brasileiras e as 

grandes vías espanholas, busca-se entender os conceitos de modernização e modernidade 

difundidos a partir da revolução industrial e como se estabelecem, através do modelo 

urbanístico do Barão de Haussmann, como metas a ser atingidas. Neste capítulo ainda são 

descritos exemplos de planos urbanísticos à imagem da Paris de Haussmann ou que, de 

alguma forma, foram influenciados pelo plano, na Espanha e no Brasil, para demonstrar que 

se tornou uma prática recorrente dos governos da época. Os exemplos percorrem as obras de 

Pereira Passos para o Rio de Janeiro, as obras de Alfredo Lisboa para Recife e as do vereador 

Augusto Carlos Silva Telles para São Paulo. Na Espanha, são estudadas as Gran vías de 

Barcelona, projetadas por Idelfonso Cerdá, a de Bilbao de Pablo de Alzola, Ernesto 

Hoffmeyer e Severino de Achúcarro, a Gran vía de Granada, obra de Modesto Cendoya 

Busquests e a de Madri, idealizada pelo prefeito Conde de Romanones. 

 

O terceiro capítulo inicia o desenvolvimento analítico de um dos objetos de estudo: a Avenida 

Sete de Setembro. Através de uma breve contextualização histórica e social, desde a fundação 

da cidade, busca-se entender a conjuntura social e política que a cidade – e o Brasil – vivia 

 
10Ver ROSENBUSCH (2010), MALLMANN (2010). 
11Através da pesquisa de PINHEIRO (2011). 
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naquele período. O estado de precariedade da infraestrutura urbana e a falta de salubridade 

das moradias e ruas foram as grandes justificativas para a implementação do Programa 

Melhoramento idealizado por J. J. Seabra. Neste capítulo, analisamos o papel da imprensa e 

dos intelectuais na pressão exercida para realização do projeto, além, claro, da burguesia 

agrária e do poder público. São também analisados o projeto original de Alencar Lima, de 

1912, que previa uma avenida reta, larga, que demoliria uma série de edificações, e o projeto 

executado, que buscou adequar-se às vias já existentes e desapropriar e demolir menos 

imóveis.  Por fim, busca-se mostrar as consequências positivas e negativas após a construção 

da avenida e sua importância para o desenvolvimento da cidade de Salvador. 

 

No quarto capítulo, aborda-se a construção da Avenida de La Palmera, em Sevilha, 

introduzindo também uma breve contextualização histórica e social a partir da chegada dos 

espanhóis na América, século XVI, quando a capital hispalense possuía importância 

estratégica na recepção das riquezas trazidas das colônias. Durante os séculos que 

procederam, Sevilha foi perdendo sua importância política – principalmente ao perder a Casa 

de Contratação para Cádiz no início do século XVIII – e passou por um longo processo de 

crises e epidemias, que ocasionaram uma cidade degradada e insalubre ao final do século 

XIX. Nesse contexto, o governo local propõe a realização da Exposição Ibero-americana 

como justificativa para executar obras de infraestrutura e expansão na cidade. A Avenida de 

La Palmera é criada como um dos pontos-chave do projeto urbanístico da Exposição, a 

imagem dos bulevares franceses – uma Gran vía larga, arborizada e confortável para os 

pedestres.  Como no capítulo anterior, busca-se analisar a influência da burguesia e da 

imprensa, junto ao poder público, para efetiva realização desse projeto. Além disso, analisa-se 

o desenvolvimento urbano posterior à Exposição, como a criação de normas para construção 

na área e de uma série de novos bairros nos arreadores da avenida. 

 

Por fim, no último capítulo, são analisadas comparativamente as duas avenidas em estudo, 

relacionando-as também aos outros exemplos de avenidas descritos no capítulo 2, a fim de 

entender as semelhanças e diferenças das aberturas de grandes avenidas no início de século 

XX.  
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2. AS GRANDES AVENIDAS BRASILEIRAS E AS GRANDES VÍAS ESPANHOLAS 

2.1. A Modernização e a Modernidade depois da Revolução industrial 

 

“Ha de venir un día en el que la civilización moderna, con todos sus 

maravillosos medios de locomoción, penetre, funcione y campee libremente 

y sin obstáculos en todos los grandes centros urbanos que no quieren pasar a 

la categoría de centros históricos, venerandos, si se quiere, por sus recuerdos 

en arqueología, pero inútiles en la aplicación e inservibles en la práctica.” 

CERDÁ I SUÑER, Idelfonso. Teoría General de la Urbanización, 1868, 

Tomo I, p. 319.  

 

O trecho em epígrafe, retirado da publicação de Cerdá, traduz o pensamento modernizador da 

sociedade ocidental pós-revolução industrial.  Na Europa, a industrialização estava acelerada 

em países mais desenvolvidos como Inglaterra, França, Alemanha, que demandava mão de 

obra e atraía a população do campo para trabalhar nas cidades, produzindo uma grande 

urbanização. Nos países menos desenvolvidos da Europa e nos subdesenvolvidos da América 

Latina, não houve revolução industrial, somente uma industrialização que veio de fora para 

dentro (SOUZA e STEIGLEDER, 2014, s. p.). A população que imigrava do campo para as 

cidades, nesses países, eram motivadas geralmente por três fatores de atração ou expulsão 

que, de acordo com Paul Singer (SINGER, 1980, p. 31), poderiam ser divididos em fatores de 

mudança e estagnação. Os fatores de atração ocorrem, normalmente, em locais 

industrializados, onde há, ou assume-se que exista, oferta de trabalho. Os fatores de mudança 

são aqueles decorrentes do próprio modo de produção capitalista, do processo de 

industrialização, que modificam a dinâmica no campo, quando, por exemplo, há falta de 

alimentos e meios de produzi-los ou falta de trabalho, ocasionando a expulsão da população. 

Já os fatores de estagnação são aqueles decorrentes da disponibilidade de terras para o cultivo, 

seja por uma limitação territorial, seja pela monopolização da propriedade do solo. Um 

exemplo seria a modernização no campo – fator de mudança – quando propriedades são 

agrupadas, diminuindo o número de trabalhadores. (PEREIRA SAMPAIO, 2012, p. 62-63). 

 

As cidades que recebiam essa população oriunda do campo (e de outros países, em alguns 

casos), no final do século XIX e início do XX, abrigavam uma população pobre, vivendo em 

condições subumanas, sem saneamento ou infraestrutura, enfim, viviam o caos provocado 

pela revolução industrial, sem, ao menos, vivenciá-la de fato. A burguesia pouco 

desenvolvida, incomodada com a situação caótica, e deslumbrada com as intervenções 
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urbanísticas que ocorriam em cidades como Paris, buscou nas correntes higienista e 

modernizadora que estavam em evidência na Europa, respaldo teórico para realizar 

intervenções cirúrgicas nas suas cidades. No Brasil, por exemplo, o desenvolvimento foi 

baseado numa perspectiva positivista12 de construção do novo homem, com o fortalecimento 

das instituições políticas e educacionais, tendo o trabalho como eixo norteador do indivíduo 

moderno, fato que marcou o início da modernização brasileira, conforme observam Souza, 

Steigleder e Lubambo, nesta citação:  

 

[...] os primeiros anos do século XX foram marcados pelo predomínio das 

correntes de pensamento ligadas aos ideais de progresso científico e 

tecnológico vigentes na época. Eram correntes inspiradas nas linhagens 

intelectuais da “belle époque” que procuravam exaltar conceitos éticos e 

morais dentro da sociedade. (LUBAMBO, 1992, p.119). 

 

À época, convencidos dos ideais europeus de modernidade e progresso, os intelectuais 

brasileiros sugeriram que a sociedade deveria ser reorganizada através de uma verdadeira 

reforma nos hábitos de pensar e agir das pessoas, ancorados “[...] nesse campo fértil de 

valores e modo de pensar, que repercutiram significativamente as notícias da reforma de 

Paris, realizada pelo Barão de Haussmann”. (LUBAMBO, 1992, p. 119). Para essa autora, a 

modernidade, sob a ótica de Berman (1986, p.14) “anula todas as fronteiras geográficas e 

raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia e une a espécie humana, mas, ao 

mesmo tempo, é uma unidade de desunidade, pois despeja a todos num turbilhão de 

permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia”. O 

homem moderno tem que estar preparado para o novo, para a mudança: “tudo que é sólido se 

desmancha no ar”. O autor (1986, p. 15) observa ainda que “[...] ser moderno é encontrar-se 

em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação das 

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

tudo que somos”. 

 

 
12 Sobre a vertente positivista, Naspolini (2009, p. 28) observa que “a ascensão da burguesia, impulsionada pelas 

revoluções na indústria, trouxe consigo o pensamento iluminista, de caráter reflexivo, e a concepção positivista 

da ciência, submetendo a natureza ao poder do homem.” A ciência positiva parte da ideia de que o conhecimento 

científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com Sardenberg (2002, p. 91) o positivismo 

está fincado em pressupostos iluministas quanto à relação entre neutralidade, objetividade e conhecimento 

científico. A autora acrescenta (2002, p. 91) que um dos fundamentos básicos da Ciência Moderna é justamente 

a necessidade de se impor uma separação entre “fatos” e “valores”. Sem essa separação, ou melhor, só com total 

“neutralidade” é possível assegurar a objetividade necessária para a busca de “verdades científicas”. Esse 

pensamento, embora defendido por muitos estudiosos, não confere com o que foi implantado no Brasil, onde os 

modelos implantados foram adequando-se ao cenário socioeconômico e político do país.  
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A busca pela modernidade13 e modernização iniciou-se a partir da revolução industrial, na 

Inglaterra, e da Revolução francesa, ambas no século XVIII, que criaram a base econômica 

para a inovação dos meios de produção e o modelo político e ideológico para a modernização, 

respectivamente. A modernização nasce da modernidade através da ideologia 

desenvolvimentista, do progresso e da racionalidade. Ocorre sempre em algum lugar e 

promove a conexão entre este e outros lugares. Berman (1986, p. 16) afirma que, no século 

XX, o processo de modernização se expande a ponto de abarcar virtualmente o mundo todo, e 

a cultura mundial do modernismo em desenvolvimento atinge espetaculares triunfos na arte e 

no pensamento. Já Schwartzman (apud CASTILHO 2010, p. 126) afirma que a expansão da 

modernidade era descrita a partir de termos como progresso e evolução e apregoa que o termo 

modernização “existe no mundo das ideias como valores e afirmações morais sobre a vida 

humana [...] e como interpretação de um amplo processo de mudança social” (2004, p. 16). 

 

Entretanto, a literatura registra outras posições sobre o conceito de modernização14, a exemplo 

de Black, citado por Castilho (2010) para quem:  

 

Refere-se a uma dinâmica adotada pelo processo de inovação mediante a 

proliferação explosiva de conhecimentos nos últimos séculos. Este processo, 

segundo o autor, é extremamente criativo, mas em contrapartida, também é 

extremamente destrutivo, promovendo sofrimento e degradação humana, em 

seu processo de inovação e renovação (1971 apud CASTILHO 2010, p.129).  

 

Essa dialética pode ser percebida nos planos de melhoramentos brasileiros e nas intervenções 

urbanas realizadas na Espanha e Europa, que pregavam o desenvolvimento e o progresso, 

criando belas avenidas e espaços públicos e, ao mesmo tempo, gerando conflitos, segregação 

e intensificando as diferenças sociais nas cidades.  

 

 
13 Embora o uso do seu conceito só tenha sido difundido no início do século XX, quando houve as primeiras 

discussões sobre o tema como forma, inclusive, de crítica e ressignificações, Santi Santi (2003, p. 26) observa 

que o Hegel foi o primeiro a usar o termo “modernidade” no sentido hoje utilizado. “Os ‘tempos modernos’ são 

predicados como: revolução, progresso, emancipação, crise, etc.” (SANTI SANTI, 2003, p. 26). 
14 Vale ressaltar que, em determinados casos, a modernização pode ser considerada conservadora, quando se 

apropria de modelos do passado, recriando cópias.  O termo modernização conservadora, mais utilizado na 

economia, foi cunhado primeiramente por Moore Junior (1975) para analisar as revoluções burguesas que 

aconteceram na Alemanha e no Japão na passagem das economias pré-industriais para as economias capitalistas 

e industriais. Neste sentido, o eixo central do processo desencadeado pela modernização conservadora é entender 

como o pacto político tecido entre as elites dominantes condicionou o desenvolvimento capitalista nestes países, 

conduzindo-os para regimes políticos autocráticos e totalitários. (PIRES & RAMOS, 2009, p. 412). 
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Vale observar que a modernidade, vivenciada nos séculos XIX e XX, foi consequência dos 

séculos anteriores, das revoluções, tecnologias e ciência evoluídas. Berman (1986, p.16) a 

divide em três etapas: a primeira, até o século XVIII, quando as pessoas nem sabiam que a 

estavam vivendo; a segunda, iniciada entre 1790 e a Revolução Francesa, quando as pessoas 

queriam viver a revolução; e a terceira fase, já no século XX, quando a ideia de modernidade 

perdeu sua nitidez e sua capacidade de dar sentido à vida das pessoas (p. 17). 

 

Castilho (2010, p.128) por sua vez, assinala que esse “estado de modernidade” gerou na 

sociedade um anseio por modernização, fundamentando seu argumento nas reflexões de Marx 

e Engels (apud Castilho 2010, p.128) quando afirmam que “a burguesia não pode existir sem 

revolucionar, constantemente, os instrumentos de produção e, desse modo, as relações de 

produção e, com elas, todas as relações da sociedade”. As classes hegemônicas vão realizar 

essas transformações na cidade que se torna o receptáculo da modernização. “Modernização é 

a expansão territorial, portanto, do próprio modo de produção capitalista”.  

 

Da mesma forma que Souza e Steigleder (2014, s.p.), entende-se que essas transformações 

realizadas nas cidades, pelo poder público, vêm sempre acompanhadas de um discurso de 

caráter representativo, de base técnica, política, jurídica e até artística, presente no imaginário 

social. Assim, se faz sempre necessário buscar nos projetos urbanísticos sua origem, sentido e 

significado, que normalmente não estão explícitos. 

 

Entende-se ainda que o anseio por modernização, em terras brasileiras e espanholas – como 

será observado ao longo do texto – resulta, igualmente, de uma influência um tanto autoritária 

dos países mais desenvolvidos15. Tal entendimento fundamenta-se na afirmação de Santos 

(1979, p. 34-35) de que “[...] as vicissitudes do desenvolvimento ‘moderno’ dos países com 

baixo desenvolvimento econômico estão diretamente ligadas às necessidades dos países 

industriais”, assim como regiões mais desenvolvidas exercem poder sobre regiões menos 

desenvolvidas. 

 

Nesse caso, compreende-se que a modernização era necessária para que países menos 

desenvolvidos estivessem compatíveis, aptos ou preparados para adquirir o que estava sendo 

 
15 Nos séculos XIX e XX, a Espanha, após perda de sua importância naval e colônias, se tornou um país bem 

menos desenvolvido em relação a Inglaterra, Alemanha e França, mantendo sua economia principalmente 

agrária, sobretudo na Andaluzia.  
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produzido nos países industrializados, mas também vender a matéria-prima produzida pelo 

país. Para isso, a sociedade precisava modernizar-se, evoluir, desejar outro estilo de vida, 

mercadorias e bens de consumo dos países desenvolvidos – em especial Inglaterra e França. 

Como será possível observar nos próximos capítulos, as principais empresas de abastecimento 

público e industrial eram estrangeiras, oriundas dos países desenvolvidos. O Rio de Janeiro, 

por exemplo, capital do país, cidade de visibilidade internacional, porta de entrada e saída de 

produtos e imigrantes vindos da Europa, torna-se um dos principais portos brasileiros (assim 

como o porto de Santos) e logo recebe seu plano de reforma idealizado por Pereira Passos. 

 

No Brasil, a pressão internacional também foi intensa em relação à abolição da escravatura. A 

escravidão era antônima ao progresso e à almejada modernidade que deveria viver o país, 

além de que o mercado consumidor precisava crescer mais um pouco. A esse respeito, 

Pinheiro (2011, p. 121) observa que “o conteúdo negativo que tem o trabalho, porque se 

associa à escravidão, deve mudar e ter um valor positivo, propulsor da ordem e do progresso, 

e impulsionar o país para o novo e o civilizado, criando-se uma nova ordem burguesa”. 

 

Maia (2013, p. 2) ressalta que a modernização expressou-se, acima de tudo, “na conformação 

das cidades, especialmente ao exigir outra estrutura urbana”. As novas e modernas cidades 

deveriam ser compostas por outra forma de rua, mais larga, mais arejada, para os novos usos, 

o novo cotidiano do cidadão moderno. Os sanitaristas introduziam teorias médicas e 

enfatizavam a necessidade de viver em cidades com mais circulação de ar e mais higiênicas, 

apoiados nas condições em que as cidades se encontravam, sofrendo com as epidemias. E 

Lubambo (1992) corrobora com esse entendimento, afirmando que: 

 

Reformar foi uma concepção que fez parte do projeto de modernização 

nacional daquele período, delineando, sobretudo, um novo modelo 

ideológico e cultural que o mundo ocidental fazia cumprir. “Reformar”, 

“sanear”, “ordenar” e “modernizar” foram as palavras de ordem para aquela 

grande transformação na maneira de pensar e agir dentro (e fora) do país. 

(LUBAMBO, 1992, p.117). 
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2.2 O modelo de Paris 

Durante a primeira metade do século XIX, Londres, a mais importante cidade industrial da 

Europa, inicia seu processo de transformação em uma cidade moderna, comandado por John 

Nash. Engels (1975, p. 38) a descreve como suja, confusa e sem ventilação, principalmente 

nos pequenos guetos onde viviam os operários, próximos aos palácios dos burgueses, mas 

longe dos olhares dos ricos. Este período foi marcado pela industrialização e crescimento 

demográfico, em meio à cidade clássica e barroca. As mudanças sociais determinaram a 

necessidade de modificações para melhorar a infraestrutura e higiene nos centros urbanos. 

Para isso, foram aprovadas leis sanitárias. Londres, por exemplo, em 1848, teve suas 

primeiras leis sanitárias aprovadas, entre as quais, a Lei de desapropriação por utilidade 

pública. Outros países, como a França, aprovaram logo em seguida. Na Espanha, a lei de 

desapropriação é de 1879 e, no Brasil, de 1941, Decreto-lei nº 3.365, que dispõe sobre 

desapropriações por utilidade pública.  

 

Autores e pensadores da época faziam duras críticas às cidades industriais e buscavam 

soluções e alternativas para o crescimento caótico que ocorria. Alguns desses autores, a 

exemplo de Ebenezer Howard, buscavam criar soluções para a cidade, relacionando-a, cada 

vez mais, com o campo e a natureza. Nessa mesma direção, Choay (1999, p. 103), no artigo 

traduzido para a revista Projeto História, observa que, na Inglaterra, a criação e utilização de 

parques tornaram-se mais constantes. Tanto assim que Napoleão III leva do exílio na 

Inglaterra, para a França, as inspirações britânicas dos parques ingleses e as grandes aberturas, 

espelhadas na Regent Street de Londres. Choay (1999, p. 105) observa ainda que, nesse 

período, havia dois modelos de parques urbanos: o inglês, que buscava simular o campo, 

incluindo animais domésticos como cavalos, vacas e carneiros à ambientação natural; e o 

modelo francês – “Desde o final dos anos 1850, dois modelos de espaços verdes urbanos são 

elaborados, respectivamente na Grã-Bretanha e na França. Eles serão difundidos pela Europa, 

onde cada país os combinará e os interpretará segundo sua própria engenharia” (CHOAY, 

1999, p.105).  

 

O modelo francês, explicado por Choay, era referido por Haussmann de “espaços 

verdejantes”, resolutamente urbano e urbanizado, que o concebeu em seu plano dentro como 

um conjunto de sistemas interconectados – vias, adução de água potável, evacuação de águas 
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e respiração. Os espaços verdejantes eram formados pelos parques periurbanos de Boulogne e 

Vincennes, os intraurbanos, fechados por grades, a exemplo de Monsouris e Buttes-

Chaumont, os jardins, de dimensões mais modestas, implantados em espaços residuais, os 

jardins abertos, a exemplo da Champs-Élysées, as praças plantadas e as árvores de 

alinhamento que margeavam todas as vias. (CHOAY, 1999, p. 105). 

 

Após retornar do exílio na Inglaterra, depois que a esquerda socialista foi derrotada e a direita 

conservadora instalou-se novamente no poder, Napoleão III16 instaurou um governo 

absolutista monárquico e utilizou as reformas urbanas como elemento de poder, usando as 

referências inglesas de intervenção para solucionar problemas de saneamento e higiene. Em 

conjunto com o Barão de Haussmann, puseram em prática ideias de transformação do centro 

de Paris. Benévolo (2011, p. 589) assinala uma série de circunstâncias favoráveis às reformas, 

entre elas, a existência da lei sobre a expropriação, de 1840, e da lei sanitária, de 1850, que 

permitiram “realizar um programa urbanístico coerente em um espaço de tempo curto. Paris 

se tornou o modelo de gestão pós-liberal reconhecido em todas as cidades do mundo, da 

metade do século XIX em diante”. 

 

As reflexões de E. Levasseur (apud BENJAMIN, 2006, p. 64) descrevem bem o período: 

 

O subsolo foi profundamente escavado para instalação de tubos de gás e para 

a construção dos esgotos... Nunca se empregaram em Paris tantos materiais 

de construção, nunca se construíram tantas casas residenciais e hotéis17, 

nunca se restauraram ou edificaram tantos monumentos, alinharam-se tantas 

fachadas em pedra talhada... Era preciso trabalhar depressa e tirar o melhor 

partido de um terreno comprado a alto preço: duplo estímulo.  

 

De acordo com Ruiz Sánchez (2011, p. 24), a Paris de Napoleão e Haussmann tem sua base 

na conversão do espaço urbano medieval em um espaço de representação da nova estrutura de 

poder. Os trabalhos de Haussmann tidos como pioneiros, não só nos aspectos das decisões 

técnicas, que vão desde adoção de um cenário barroco no formal – simetria, perspectiva, 

 
16 Carlos Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão I, considerava-se pretendente ao trono francês e tentou 

dar o golpe duas vezes, sendo preso e, posteriormente, exilando-se na Inglaterra. Ao retornar, em 1848, após a 

queda do Rei Luís Filipe, foi eleito o primeiro presidente da segunda República Francesa. Posteriormente, em 

1851, impedido de concorrer a um segundo mandato pela constituição e parlamento, deu um golpe de Estado, 

assumindo-se como Imperador, onde permaneceu comandando um governo absolutista até 1870. 
17 O autor utiliza-se desse termo, mas vale ressaltar que o termo em francês é utilizado para designar palácios 

urbanos residenciais, a exemplo do hoje conhecido Hôtel De Ville, sede do governo municipal da cidade. 
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axialidades, regularidades e ritmos compositivos – à identificação de novos temas urbanos 

como o tráfego, a logística de distribuição e o comércio.  

 

Outro autor que analisa o referido plano é Lamas (2004, p. 212) que o descreve como 

“renovações com um novo traçado, com restauração fundiária, construção de infraestruturas, 

equipamentos e espaços livres, obedecendo a um triplo objetivo”: 1) circulação fácil e 

cômoda dentro da cidade; 2) eliminação da insalubridade e degradação dos bairros; 3) 

revalorização e enquadramento dos monumentos, unindo-os através de eixos viários e 

perspectivas. 

 

Para Lamas (2004, p. 213), Haussmann utilizou-se de alguns elementos, tais como “o traçado 

em avenida e os bulevares, que unem pontos da cidade, as praças como lugar de confluência 

das vias” e as rotatórias como lugares de encontro das vias para organizar os cruzamentos e os 

quarteirões, formados como consequência do traçado das vias. 

 

A característica mais marcante do Plano de Haussmann é, sem dúvida, o traçado das vias e 

construção das avenidas bulevares, que são construídas para guiar o olhar do transeunte pelas 

linhas de fuga. Essas avenidas unem pontos da cidade, delimitadas por edificações 

monumentais e placas giratórias de circulação – as rotatórias. Os quarteirões foram também 

pensados através de uma lógica própria: 1) lotes definidos por perpendiculares à rua; 2) a 

divisória entre os lotes corresponde à bissetriz do ângulo formado pelas ruas (ver Planta 02) a 

forma dos lotes é desenhada de modo a evitar parcelas muito extensas sobre o plano marginal. 

Sobre a tipologia, Haussmann definiu a unidade das edificações através da definição dos 

elementos da fachada e cobertura. (LAMAS, 2004, p. 214).  
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Planta 2 - Plantas exemplificando o traçado das ruas de Paris na Reforma de Haussmann 

 

Fonte: Lamas (2004, p. 215) 

 

Observa-se que as três premissas citadas por Lamas visavam, na realidade, o controle social, 

através das largas avenidas que permitiriam a passagem das tropas, a impossibilidade de 

barricadas e a valorização imobiliária da área, o que beneficiaria as elites e a burguesia, 

entendimento igualmente partilhado por Benjamin (2006) quando afirma: 

 

A verdadeira finalidade dos trabalhos de Haussmann era proteger a cidade 

contra a guerra civil. Queria tornar impossível para sempre a construção de 

barricadas em Paris. [...] pretendia impedi-las de duas maneiras: a largura 
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das ruas deve impossibilitar que sejam erguidas barricadas e as novas ruas 

devem estabelecer o caminho mais curto entre os quartéis e os bairros 

operários. Foi chamado pelos contemporâneos de embelezamento estratégico 

(BENJAMIN, 2006, p. 50).  

 

A esse respeito, Benjamin (2006, p. 173) traz reflexões fundamentadas em críticos como 

Dubech/ D’Espezel que reprovaram as obras haussmannianas, pois, embora entendessem que 

havia necessidade da abertura de novas vias na capital, julgavam desnecessária a destruição 

dos centros antigos. Consideravam a obra de Haussmann como uma demonstração de 

desprezo à experiência histórica, em favor de vias que nem sequer possuíam beleza. Além 

disso, toda a reforma gerou uma imensa especulação imobiliária na área e o que hoje pode ser 

chamado de gentrificação, pois, como a população mais pobre já não podia viver no centro, 

ante o alto custo de vida, desloca-se para os subúrbios. Ademais, os moradores de Paris já não 

se sentiam na mesma cidade e começam a perceber o caráter desumano da cidade grande. 

(BENJAMIN, 2006, p. 49 e 64) 

 

Conforme já mencionado, a reforma influenciou diversas cidades a “parisiar-se18”, através do 

discurso de um planejamento higienista e progressista. A esse respeito, Lubambo (1992, p. 

117) afirma que “em cada país que começava a sofrer os efeitos da industrialização, repetiam-

se as soluções da reforma de Paris”. A recorrência desse fato consolidou o uso de ferramentas 

urbanísticas na França e no mundo e criou as bases para o urbanismo moderno. 

 

Dessa forma, observa-se que a reforma de Paris traduz-se para além da ideia de transformar a 

cidade em um modelo de progresso; significou pôr em prática leis recentemente aprovadas, 

através da figura de um Estado forte e impositivo, gerando críticas bem favoráveis, mas, 

também, contrárias à transformação da cidade em um símbolo da modernidade. A rapidez e a 

monumentalidade das construções de Paris refletiram a corrida pela industrialização, mas 

também implicaram mudanças sociais drásticas, além de um olhar mais crítico diante da 

almejada modernidade e modernização (CHIAVARI, 1985, p. 575). Como se pode observar, 

as críticas às consequências sociais desses processos remontam-se a Engels, quando, já em 

1845, demonstrava a rejeição à cidade onde se dava a exploração do proletariado e de 

segregação social. 

 

 
18 Neologismo. Referente a inspirar-se no modelo parisiense. 
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Essa discussão é enriquecida por Pinheiro (2011, p. 67) quando, partindo da análise de 

exemplos anteriores ao Plano de Paris, mostra que “[...] as intervenções urbanas realizadas 

para a abertura de ruas e de novos espaços em centros densamente construídos, não são uma 

invenção de Haussmann, nem a Paris do segundo império é a cidade onde, pela primeira vez, 

esse tipo de intervenção foi realizada”. Entretanto, foi a partir de Haussmann que o modelo foi 

difundido e hoje é possível referir-se a intervenções anteriores à reforma de Paris como 

Haussmannização. A autora partilha a mesma visão de Kostof (1991) para quem: 

 

[...] todas as reformas realizadas nos mesmos moldes de Paris, antes ou 

depois do Segundo Império, onde predominou a abertura de avenidas, a 

demolição de velhas edificações e a expulsão da população residente sem 

que o Estado se responsabilizasse por elas, podem ser classificadas como 

haussmannizações (KOSTOF, 1991 p. 271 apud PINHEIRO, 1998, p. 2).   

 

Finalmente, vale observar que enquanto em Paris a reforma significou muito mais do que a 

abertura do tecido urbano construído, visto que a reforma transformou a cidade em um ícone 

de urbanização e higienização, modelo bastante disseminado, em muitas das experiências pelo 

mundo, a Haussmannização consistiu em traçar grandes vias que permitiam a circulação e 

garantiam o retorno e a estabilidade da burguesia no centro.  

 

2.3 As grandes avenidas 

Inicia-se afirmando que, avenidas, bulevares e passeios são concebidos no urbanismo 

moderno como vias de prestígio, buscando uma nova monumentalidade, mas também como 

suporte de novas tipologias residenciais, com seções adequadas para resolver as funções 

circulatórias, como inserção de comércio e equipamentos nos pavimentos térreos.  

 

Em seu texto no livro La Gran Vía de Zaragoza: y otras grandes vías (LAMPREAVE et al., 

2011, p. 9), a ministra da Habitação da Espanha, de 2008 a 2010,  Beatriz Sierra, observa que, 

depois das ruas mais largas abertas na Idade Média19, no final do século XIX e durante as 

primeiras décadas do século XX, são propostas as grandes avenidas por boa parte dos países 

ocidentais, em especial na Espanha, seguindo o modelo da reforma de Haussmann e de Cerdá. 

Outra intervenção recorrente ocorria nas muralhas da Idade Média, construídas para proteção 

 
19 A ministra refere-se às vias mais largas centrais, abertas na malha das cidades medievais, que conectavam os 

portões de entrada à praça central ou largo. (GASPAR, 1696, p. 209). 
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e controle da cidade; quando demolidas eram convertidas em uma via de circunvalação desses 

centros, criando em seu exterior as zonas de expansão residenciais e industriais. 

 

As ruas que na Idade Média foram concebidas para se andar a pé ou a cavalo, eram estreitas, 

sinuosas e delimitadas pelas edificações. Simbolicamente, as ruas eram a extensão dos 

mercados; nelas se negociava (LAMAS, 2004, p.152). A partir do século XIX, “a rua deixa de 

ser apenas um percurso funcional, para tornar-se um percurso visual, decorativo, de aparato, 

próprio à deslocação por carruagem e organizador de efeitos cênicos e estéticos” (p. 174). 

Algumas dessas avenidas foram convertidas em eixos principais dos planos de expansão e 

outras em uma operação de reforma interior. Em todos os casos, funcionaram como um claro 

rechaço à trama histórica e à cidade do passado. As grandes avenidas, entendidas na ótica de 

Monclús e Bergera, são versões atualizadas dos bulevares, espaços prestigiados e 

representativos que refletem a arquitetura francesa muito comum na época (LAMPREAVE et 

al., 2011, p. 15).  

 

Monclús e Bergera (2011, p. 15, tradução nossa) citam Oskar Jürgens, em seu livro Ciudades 

Españolas. Su Desarrollo y configuración urbanística (MAP, Madrid, 1992 [1926]), que 

analisa com detalhe a configuração das ruas e passeios, mostrando sua preferência pelas novas 

avenidas que denotam um espírito mais moderno: “em quase todas as ruas novas e sempre que 

sua largura permite, há um passeio central, além dos passeios laterais”. O autor defende que 

modernização urbanística pode coexistir com uma valorização da modernização arquitetônica, 

priorizando a obtenção de uma arquitetura harmônica e coerente, especialmente com a 

generalização de um tipo de edificação em quadras inteiras, assim como Roncayolo (1999, p. 

92) para quem o espaço haussmanniano é, inicialmente, o espaço público e que tudo se ordena 

em torno dela.  

 

Fernando Terán, também citado por Lampreave et al. (2011, p. 267) observa que a Gran Vía 

ou Grande Avenida, deve ter seu conceito associado ao equilíbrio de três aspectos diferentes: 

o funcional-circulatório, o econômico-social e o ambiental-arquitetônico, relacionando-os ao 

bom funcionamento da via e seu êxito como espaço de circulação, convivência e 

desenvolvimento urbano. Além disso, afirma que uma grande avenida não se difere apenas em 

seu tamanho, pois também possui significativa funcionalidade, propicia a circulação entre 

diferentes pontos da cidade, possui funções representativas e aglutinadoras de comércio – 
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caracterizando-se como um espaço para encontros sociais, além do aspecto estético, que 

proporciona grandeza e modernidade. 

 

O primeiro aspecto apresentado pelo autor é comum a todas as grandes avenidas, pois estas se 

configuram, normalmente, como eixos estratégicos de conexão entre pontos centrais ou 

periféricos das cidades. Já o segundo aspecto, segundo Monclús e Bergera (LAMPREAVE et 

al., 2011, p. 14), é menos claro, pois as diferenças tornam-se significativas ao considerar a 

dimensão socioeconômica das vias, como será exemplificado posteriormente neste capítulo 

(LAMPREAVE et al., 2011, p. 14, tradução nossa). Ao mesmo tempo, é preciso levar em 

conta a outra dimensão socioeconômica dessas avenidas, que se transformaram em grandes 

vias burguesas, com suas novas casas e palacetes para a emergente burguesia. Por fim, o 

terceiro aspecto, ambiental-arquitetônico, torna-se presente em todas as grandes avenidas – 

espaços de prestígio – que Monclús e Bergera (p. 15) definem como versões atualizadas dos 

bulevares franceses que, aparentemente, continham a solução de todos os problemas urbanos. 

(ANTHONY VIDLER apud MONCLÚS e BERGERA, 2011, p.15, tradução nossa). 

 

Mas o que faz uma grande avenida? Na visão de Jacobs:  

 

O primeiro e mais importante é que uma grande rua deve ajudar a criar uma 

comunidade, facilitar que as pessoas se relacionem entre si para conseguir de 

forma conjunta o que para um só seria impossível. Consequentemente, as 

melhores ruas são aquelas acessíveis a todos, fáceis de encontrar e de fácil 

acesso, ruas onde se possa ver os demais e promovam encontros com 

pessoas de todos os tipos, de distintas classes sociais, raças e idades. Esse 

critério funciona em distintos contextos geográficos, desde a cidade até o 

bairro, o que oferece a possibilidade que haja distintas grandes ruas. (...) As 

ruas são o cenário para realização de atividades que unem os indivíduos 

(JACOBS, 1996, p. 270, tradução nossa).  

 

Em seu livro, Great Streets (1996), embora utilize o termo “rua” do inglês “street”, Jacobs 

exemplifica seu conceito através da descrição de avenidas e bulevares20 como o Paseo de 

Gracia e Las Ramblas, em Barcelona, a Champs-Élysées, Avenue Montaigne e Bulevar Saint 

Michel, em Paris, onde as vias foram projetadas para atender ao tráfego dos modernos 

veículos e aos pedestres, através dos largos passeios. Na Figura 1, observa-se a seção do 

 
20 O autor ainda descreve grandes vias medievais como a Via dei Giubbonari, em Roma, Stroget, em 

Copenhagen, entre outras. Entende-se a distinção entre os termos “rua” e “avenida”. Apenas, optou-se por 

utilizar o mesmo termo que o autor para a tradução. 
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Paseo de Gracia, com seus passeios de quase 11 metros (36’) e 5,5 metros (18’), nos dois 

lados e vias de tráfego rápido e lento, entre os passeios. Ao mesmo tempo em que abrem 

espaço para os modernos e rápidos veículos e bondes, criam áreas de circulação e encontro 

para população. 

 

Figura 1 - Croqui da Seção do Paseo de Gracia 

 

Fonte: Jacobs (1993, p. 38) 

 

Assim como este autor, Terán (2011, p. 267) também defende que as Gran Vías não se 

caracterizam apenas por seu tamanho e grandiosidade física. De forma mais pragmática, 

acrescenta que estas vias devem proporcionar uma boa circulação entre pontos das cidades, 

precisam ter funções representativas e aglutinadoras de comércio, servir como vitrines para 

certas funções econômicas e de encontro social, além de serem dotadas de uma arquitetura 

também representativa.  

 

Ao mesmo tempo, Jacobs (1996, p. 47, tradução nossa) observa que o bulevar é mais que uma 

rua mais larga, pois “expõe uma imagem de grande tamanho, cerimônia e prima pela 

grandeza”. Entre suas funções mais importantes, se destacam por estruturar e articular a 

cidade, já que, a princípio, se tratava de vias monumentais que uniam edifícios importantes, 

partindo do modelo de Roma do século XVI. Os bulevares, que marcam mais que o centro de 

um distrito ou bairros, também foram construídos com a intenção de se converterem em 

lugares importantes, primeiramente, como áreas residenciais e, depois, como centros 

comerciais.  
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Esse mesmo autor (1996, p. 48, tradução nossa) contesta a forma como foram criados os 

bulevares em Paris, durante a reforma do Barão de Haussmann, destruindo edificações 

preexistentes, justificando-se sob o argumento da falta de higiene e deterioração dessas zonas. 

Observa que há uma estreita relação entre o deslocamento de pessoas pobres nesses processos 

de intervenção e projetos, como a Renovação Urbana de Paris ou do movimento chamado 

“City Beautiful”, do início do século XX, e até os programas de reconstrução das cidades, 

após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Ainda assim, entende que as questões de 

injustiça social, inerentes a estes projetos, não devam ser associadas, unicamente, à 

construção dos bulevares, ainda que estes produzam uma hierarquia e um desequilíbrio nas 

distintas áreas.  

 

Mumford (1982, p. 499) também critica as grandes avenidas, ao afirmar que a cidade foi 

sacrificada ao tráfego na nova planta: a rua, não a vizinhança ou o bairro, passou a ser a 

unidade de planejamento. A avenida uniforme levou o movimento e a confusão a partes da 

cidade que tinham sido tranquilas e contidas em si mesmas: e tendeu a estender o mercado ao 

longo das linhas de tráfego, em vez de prover locais de concentração de vizinhança, onde as 

pessoas pudessem congregar-se. Observa que, como não era de costume a criação de espaços 

públicos de lazer, até 1870, a criação das ruas bem desenvolvidas tomava o lugar do quintal e 

da praça protegida: um parque triste, um passeio poeirento, um perigoso campo para jogos 

(1982, p. 543). Mesmo em locais onde não havia insuficiência de terrenos urbanos, como nos 

Estados Unidos ou nos países da América Latina, a rua ou a avenida eram estimadas como 

símbolo do progresso (MUMFORD, 1982, p. 543) e eram traçadas com uma escala não 

compatível ao seu uso na época. Essas obras geravam altos impostos à população, para sua 

execução e manutenção, e aumentavam o valor das terras no entorno.  

 

Monclús e Bergera (2011, p. 15) observam que cidades europeias e americanas reproduziram 

versões atualizadas dos bulevares do século XIX, como espaços de prestígio e representativos, 

que refletiam a arquitetura do momento, a exemplo da Michigan Avenue, em Chicago, criada 

no início do século XX, e as avenidas que veremos a seguir.  
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2.4 As grandes avenidas no Brasil 

No Brasil, o modelo europeu foi inserido em um cenário pós-Proclamação da República, 

quando o país ainda buscava consolidar-se como estado republicano.  Lubambo (1992, p. 118) 

observa que o Estado se viu obrigado a solucionar problemas sociais, criados por efeito do 

domínio do liberalismo econômico – o laissez faire – princípio organizador pelo qual a 

sociedade se engajou na criação de um sistema de mercado.  

 

Embora as cidades brasileiras possuíssem condições físicas distintas às de Paris ou Londres, 

ao fim do século XVIII e início do século XIX, os problemas sanitários, agravados pelo 

quadro social mais degradante, alcançado após a abolição da escravatura, quando milhares de 

negros foram abandonados à mercê da própria sorte sobre pretexto da liberdade, tornavam-se 

cada dia mais semelhantes. A partir dessas afirmações, Souza e Steigleder (2014, s.p.) 

observam que a República fundamentou-se na lógica positivista de modernização, apoiando-

se nos projetos de valorização das cidades, do comércio, dos serviços e da indústria para 

tentar afastar-se completamente da história colonial. 

 

Contudo, o país encontrava-se ainda muito aquém do desenvolvimento. Sua indústria era 

precária e os produtos industrializados eram, em maior parte, importados. Souza e Steigleder 

(2014, s.p.) comentam que “a fatia consumidora da população era praticamente a mesma 

oligarquia rural, que vinha enriquecendo com a produção e exportação de café e outros 

produtos, e que, desde o último quartel do século XIX, vinha se imiscuindo em outros 

negócios, como bancos ou na própria indústria”. Essa oligarquia e a burguesia emergente das 

cidades, ao final do século XIX e início do século XX, buscavam sempre inspiração para seu 

modo de vida e consumo nos costumes franceses:  

 

 A procura dos cafés, confeitarias, restaurantes, teatros, cinemas, 

equipamentos que até então não existiam em proporções significativas, passa 

a ter um incremento maior, com a aceitação da presença das mulheres, agora 

circulando pelas ruas, assumindo status de consumidoras. A sociedade 

celebrava nas ruas recentemente pavimentadas o movimento das lojas, dos 

escritórios, das faculdades, e das praças ajardinadas, com canteiros 

simétricos, ao modo dos jardins barrocos franceses, das festas nos coretos 

ou, simplesmente, do “footing” de moças e rapazes desfrutando essa nova 

maneira de viver. (SOUZA e STEIGLEDER, 2014, s.p.). 
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 As autoras comentam ainda que algumas cidades, a exemplo de Porto Alegre, chegaram a 

realizar uma Exposição Industrial, seguindo o exemplo das Grandes Exposições 

Internacionais, embora tivessem pouco o que mostrar21.   

 

Para libertar-se do estigma de país colonial, subdesenvolvido, não merecedor do respeito das 

grandes potências, se fazia necessário alterar os modos de vida e produção urbana, através da 

perspectiva positivista, que valorizava a ordem, o progresso e o trabalho como eixo norteador 

do indivíduo moderno. A elite cafeeira, incomodada como o unitarismo da monarquia – que, 

em sua visão, impedia o progresso do país – pressionou os militares e os setores descontentes 

da sociedade para dar o golpe e proclamar a República Federativa do Brasil. 

 

Considerando que mudar a sociedade seria uma tarefa mais árdua, a elite cafeeira, agrária, 

mas empreendedora, que ditava os padrões da época, propôs reformas nos centros das 

principais cidades do país, a fim de que o meio mudasse o indivíduo: “o homem é produto do 

meio”. As transformações desejadas poderiam acontecer através das ações no plano formal-

estético. As imagens de Paris faziam o imaginário popular idealizar uma Belle Époque 

brasileira. Souza e Steigleder (2014, s.p.) observam que “a visão de que a ‘Belle 

Époque’ pudesse chegar a todos os lugares, certamente, era equivocada, principalmente 

quanto ao seu aspecto mais profundo, que era o das práticas sociais. [...] O Urbanismo e a 

Arquitetura podiam contribuir para a configuração de uma nova ordem ou para a imposição 

de novos comportamentos, mas jamais para mudanças estruturais da sociedade”. 

 

A ideia de uma reforma urbana continha também o objetivo de criar uma nova concepção de 

sociedade, com novos valores, atitudes e comportamentos. Era necessário modificar a cidade 

desordenada associada a sujeira, feiura e as doenças e habitada por uma sociedade tradicional 

e escravagista. (PECHMAN, 1992, p. 34). 

 

O plano do Barão de Haussmann para Paris parecia ser a chave para a modernização e o 

progresso do século XX. Por meio da arquitetura, o colonial e barroco foram substituídos pelo 

ecletismo e o modelo francês de urbanismo. Observa-se que o modelo haussmanniano foi 

inspiração direta, por exemplo, para o Plano do Rio de Janeiro, onde Pereira Passos buscou 

 
21Esse fato também ocorreu em cidades espanholas, a exemplo de Sevilha, que sediou uma Exposição 

Iberoamericana, aquém do seu desenvolvimento industrial, como veremos posteriormente. 
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reformar o centro da cidade nos moldes de Paris e também na Reforma do bairro do Recife, 

entre 1909 e 1914, embora, segundo Gomes e Lima (2005, p. 121), o plano elaborado por 

Aarão Reis para Belo Horizonte tenha buscado inspiração na Paris haussmanniana e no Plano 

de Washington, Estados Unidos. Nesse período, o Estado passou a exercer um papel mais 

influente na organização e regulação do desenvolvimento das cidades, controlando, inclusive, 

concessionárias de serviços urbanos, reformas urbanas e instalação de equipamentos públicos 

e serviços, como transporte e saúde.  Desse ponto de vista, Pechman (1992, p. 35) considera: 

 

O desenvolvimento da esfera pública tolhe a cidadania. A rua, a casa e o 

próprio corpo do cidadão tornam-se objeto de intervenção e de criação de 

uma nova concepção do espaço público, de arquitetura, de hábitos e de 

comportamentos. A regulação e a normatização passariam a reger todas as 

instâncias da vida cotidiana, estariam na base da nova civilização que se 

queria criar.  

 

2.4.1 Avenida Central (atual Rio Branco), Rio de Janeiro 

No Rio de Janeiro, a Avenida Central, hoje conhecida como Avenida Rio Branco22, fez parte 

do Plano de Reforma Passos (conhecido também como Bota-abaixo ou era das demolições), 

baseado no Plano Embelezamento e Saneamento da Cidade" anterior do ano de 1875. A 

reforma executada foi desenvolvida por Pereira Passos, entre 1902 e 1906, e simbolizou a 

primeira conexão brasileira com o urbanismo francês do Barão de Haussmann.  

 

Nesse período, a cidade era a capital do Brasil e um dos mais importantes portos brasileiros, 

receptor dos principais produtos estrangeiros que chegavam. O crescimento demográfico foi 

ocasionado pela imigração oriunda dos negros do Nordeste que iam para a capital nacional 

trabalhar e pela imigração estrangeira que, somado à ineficácia do transporte urbano e à falta 

de infraestrutura adequada da cidade, ocasionou uma desorganização gradual da cidade. A 

presidência da República estava sob o poder de Rodrigues Alves e alguns acontecimentos 

importantes, como a erradicação da febre amarela, saneada graças ao cientista Osvaldo Cruz, 

em meio à Revolta da Vacina e o apogeu da cafeicultura, deram força ao governo e à elite 

para elaborar e executar as obras. 

 

 
22 Pouco tempo após ser inaugurada, em 1912, recebeu o nome Avenida Rio Branco em homenagem ao Barão 

Rio Branco, diplomata brasileiro. 
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Pechman (1992, p. 33) afirma que a estrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro era herança 

dos tempos coloniais, mostrando-se inadequada ao dinamismo das novas atividades 

econômicas e das novas necessidades habitacionais: ruas estreitas, barrentas e entulhadas de 

carroças, que dificultam mais que ajudam a circulação de mercadorias e as edificações. 

Assim, em vista de criar um programa de melhorias das condições higiênicas da cidade, foi 

criada uma comissão de médicos que condenou as habitações populares como sendo uma 

ameaça do ponto de vista sanitário. Somado a isso, Pinheiro (2011, p. 129) descreve os 

objetivos da reforma de Pereira Passos, que buscou orientar-se pelo modelo geométrico de 

planejamento urbano com linhas retas e largas e uniformidade nas vias de circulação, o que 

combina com a expansão dos bondes: 

 

 [...] a construção de um novo porto e de avenidas para uma melhor 

circulação de mercadorias; o saneamento da área central; o alargamento, 

alinhamento e pavimentação de ruas; a abertura de uma grande avenida em 

direção norte-sul e a construção de edifícios monumentais.  

 

A Avenida Rio Branco foi executada pelo governo federal que propunha através do 

Engenheiro Paulo de Frontin – claramente inspirado nos bulevares franceses – a abertura de 

uma via larga e arejada, no centro da cidade (ver Foto 1), “ligando mar a mar, no sentido 

norte-sul, duas das avenidas radiais: a Avenida Beira-Mar, ao sul, e a Avenida Rodrigues 

Alves, ao norte” (PINHEIRO, 2011, p. 129). Assemelhava-se em tudo ao modelo francês – 

calçadas largas, vegetação, postes de iluminação, canteiro central arborizado, entre outros, e 

conectava duas importantes vias, construídas à época. 
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Foto 1 - Vista do centro do Rio de Janeiro – 1930 

 

Fonte: Pinheiro (2011, p. 139) 

 

Observa-se ainda que esta avenida foi criada em um espaço preexistente, não levado em 

consideração para execução da via, assim como não foram levados em consideração os 

moradores e comerciantes locais. O projeto do poder público e da elite previa:  

 

[...] retirar a população de baixa renda do Centro, reocupar seus espaços com 

novas construções e novos habitantes, embelezar e sanear, a partir de 

modelos modernos como o de Paris, e transformar a cidade em capital 

turística, comercial e financeira da América Latina. (PINHEIRO, 2011, 

p.125). 
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Foto 2 - Avenida Central após a abertura - foto de Marc Ferrez – 1910 

 

Fonte: Pinheiro (2011, p. 138) 

 

O centro da cidade do Rio de Janeiro era habitado por uma população pobre e tornou-se, após 

a reforma, nas palavras de Pinheiro (2011, p. 134), “uma ilha de modernidade dentro de uma 

malha urbana ainda colonial”. O governo proibiu a circulação de mendigos e vendedores 

ambulantes e expulsou a pobreza do novo centro elegante da capital brasileira: livrou-se da 

imagem que destoava dos padrões europeus. 

 

Foram identificadas, no Plano de Pereira Passos, muitas semelhanças com o modelo de 

reforma francês. Embora não tenha sido discutido em todos os seus aspectos nessa 

dissertação, a reforma do Rio de Janeiro possui todas as premissas do Barão de Haussmann 

aplicadas em seu escopo. Já na Avenida Central, é possível reconhecer características físicas e 

ideológicas, presentes nas avenidas haussmannianas, a exemplo da Avenida de Ópera, como 

pode ser observado na Foto 2: avenida larga, passeios largos para o pedestres, inserção de 

paisagismo, reforma das fachadas dos casarões de acordo com o estilo neoclássico e eclético, 

chanfros nas esquinas dos quarteirões. 
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No Brasil, os planos de melhoramentos promoviam intervenções mais localizadas, nos centros 

antigos, influenciadas principalmente por médicos higienistas e engenheiros sanitaristas. O 

Brasil buscou transformar a imagem das cidades, sobretudo através da abertura de grandes 

avenidas que ligavam pontos importantes da cidade e funcionavam como eixos norteadores de 

crescimento. “Mais do que uma vigilância e intervenção sobre as condições sanitárias da 

urbe, o que estava em questão era uma crítica à sociedade tradicional que é identificada com 

o atraso” (PECHMAN, 1992, p. 34). 

 

2.4.2 Avenidas Rio Branco, Marquês de Olinda e Dantas Barreto, Recife 

A cidade de Recife, até as primeiras décadas do século XX, compunha-se de três bairros: 

Recife, Santo Antônio e São José. Além disso, existia o bairro da Boa Vista e núcleos 

periféricos pouco povoados. O bairro do Recife, área de implantação da reforma, nasceu com 

o porto. “As ruas eram estreitas e tortuosas, ocupadas pelos sobrados e casario de porta e 

janela, com edifícios notáveis como a alfândega, o observatório e as igrejas católicas” 

(PONTUAL, MILFONT & PICCOLO, 2007, p. 2). Recife, como uma das cidades mais 

importantes brasileiras, iniciava um processo de crescimento urbano desordenado. Sua 

configuração iria determinar uma série de diretrizes de crescimento para cidade, incluindo a 

disposição axial, onde todas as linhas convergiriam para o porto. (MOREIRA, 2005, p. 142). 

 

Lubambo (1992, p. 118) afirma que já em 1887, diante da situação da cidade e da nova 

postura do Poder Público de reaparelhar a infraestrutura nacional, foi aprovado o Projeto de 

Melhoramentos do Porto de Recife, sob responsabilidade de Alfredo Lisboa, a semelhança ao 

que ocorria no Rio de Janeiro, Salvador, Santos e São Luís. Em conjunto com a reforma do 

Porto, foi decidido realizar a reforma do bairro do Recife. Essa foi a primeira etapa da 

trajetória de modernização de Recife, no século XX, que aponta Moreira (2005, p. 141) em 

seu texto, que previu sanear a cidade, equipar o porto e dar um caráter parisiense ao bairro do 

Recife, incrementando ações higienistas. Projetos de reforma para a área já vinham sendo 

discutidos desde meados do século XIX, mas somente após a euforia do movimento 

ideológico e da reforma de Pereira Passos que foram iniciados, de fato, os projetos e obras, no 

início do século XX. 
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Moreira (LEME et al., 2005, p. 287) afirma que “a reforma urbana do bairro do Recife é um 

grande exemplo das intervenções de remodelação e embelezamento que ocorreram nas 

grandes cidades brasileiras no início do século XX”. E, como nas outras cidades, os objetivos 

desse projeto eram superar questões sanitárias e dar à área um ar parisiense. As elites locais 

queriam que a cidade se equiparasse à capital federal, o Rio de Janeiro, trazendo assim a 

modernização e progresso tão almejados. A reforma higienista do bairro do Recife ocorreu 

entre 1909 e 1914, em conjunto com um programa que previa saneamento e reforma da região 

portuária da cidade, idealizada por Saturnino de Brito (1909-1915). 

 

Sobre Saturnino de Brito, Andrade (1992, p. 77) afirma que: 

 

Possuía uma visão holística do organismo urbano, pois não tratava de 

realizar operações de remodelação urbana em escala pontual, mas sim 

planejar o conjunto da cidade. Portanto, longe de uma visão urbanística que 

buscava modificar exclusivamente certas áreas da cidade – como as reformas 

de Pereira Passos no Rio de Janeiro – Brito preconizava o planejamento 

como um modo de assegurar uma dinâmica de desenvolvimento harmônico 

do crescimento das cidades. 

 

Moreira (LEME et al., 2005, p. 142) observa ainda que a reforma que redefiniu o bairro 

portuário consistiu em uma brutal demolição do antigo traçado colonial português, que deu 

lugar a um novo tecido altamente inspirado pela reforma de Haussmann em Paris. Esse tecido 

é dominado por duas vias radiais, que convergem para o porto, criando amplas perspectivas. 

As avenidas Marquês de Olinda e Rio Branco cortavam a malha urbana, ocasionando uma 

série de desapropriações e demolições dos casarões existentes. A terceira via, a Avenida 

Dantas Barreto, era possivelmente um projeto antigo, datado do fim do século XIX, conforme 

apontam Pontual, Milfont e Piccolo (2007, p. 9). 
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Figura 2 - Obras no bairro do Recife, 1910 

 

Fonte: LUBAMBO, C. Bairro de Recife: do corpo ao Marco Zero. Recife: FUNDAJ/ Massangana, 

1991. 

 

As avenidas Rio Branco e Marquês de Olinda vinculavam o bairro do Recife ao bairro de São 

José, em disposição radial e conectando-se a uma praça inspirada nos bulevares e ao porto. 

Segundo Lubambo (1992, p. 120): 

 

Em 1909, iniciaram-se as desapropriações e, posteriormente, as demolições 

para abertura de três avenidas e alargamento de várias ruas. Era comum que 

algumas demolições ocorressem sob atestado de insalubridade executado 

pela Comissão de Saneamento, o que “isentava” o governo do pagamento da 

indenização. Tal alegação serviu ainda para que numerosas construções, 

mesmo fora dos limites físicos aprovados para desapropriação, fossem 

demolidas. 

 

A Avenida Dantas Barreto corta os bairros de São José e Santo Antônio, conectando a Praça 

da República à região portuária de São José.  Através das interligações com as avenidas 

Marquês de Olinda e Rio Branco, cria um sistema de conexão entre os três antigos bairros 

recifenses, induzindo, inclusive, a ocupação da região sul da cidade. 
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Simões Junior (2009, p. 16) considera que, “pelo discurso oficial, de forma similar ao que 

ocorre com o projeto de Salvador, não há comparações diretas à experiência haussmanniana, 

mas sim às cidades europeias em geral. No entanto, as avenidas diagonais que partem em 

forma de leque do largo do Marco Zero são uma referência explícita à Étoile de Haussmann”. 

Os terrenos desapropriados eram vendidos em lotes maiores que os originais sob uma série de 

normas estéticas e exigências a fim de criar uma arquitetura semelhante à parisiense. 

Lubambo (1992, p. 120) afirma que a principal razão para evasão do bairro foi a 

supervalorização empreendida com a reforma que, nas avenidas principais, ficou em torno de 

400% entre 1910 e 1913, e Moreira (2005, p. 143) observa a perda de significativos marcos 

históricos e um processo de elitização, com a expulsão de inúmeros moradores da área: 

 

O plano para o bairro de Recife configurou-se em uma estratégia do governo para solucionar 

os problemas de insalubridade e acessibilidade do bairro portuário, certamente inspirado nos 

paradigmas higienistas e no sanitarismo tão recorrentes à época. Lubambo (1992, p. 119) 

ressalta que é importante não considerar a reforma do Recife como um modismo nacional, 

pois havia justificativa para tais reformas através do momento histórico que a cidade vivia. 

 

Observa-se, através dos autores consultados, um processo de elitização com expulsão dos 

antigos moradores da área. Assim como no Rio de Janeiro e nos outros exemplos brasileiros, 

a população do local foi excluída da região e os antigos casarões coloniais que abrigavam os 

cortiços deram lugar a edifícios de estilo eclético utilizados por grandes companhias 

financeiras, buscando “extirpar a imagem de Recife como cidade colonial e prover uma 

imagem de cidade bela, próspera e civilizada” (MOREIRA, 2005, p. 143). 

 

2.4.3 A Avenida Paulista e a Rua Líbero Badaró, São Paulo 

A cidade de São Paulo, no século XIX, iniciou seu processo de industrialização e crescimento, 

caracterizado, sobretudo, pelo trabalho dos imigrantes europeus vindos para trabalhar nos 

cafezais paulistas. O assalariamento da mão de obra ocasionou o aparecimento de um 

mercado interno para bens de consumo popular no país, levando a transformações na estrutura 

socioeconômica e política do país. No início do século XX, São Paulo já era uma das mais 

importantes cidades brasileiras em termos comerciais e políticos, visto que o estado alternava 
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com Minas Gerais a Presidência da República – fruto da política café com leite – e o cultivo e 

exportação do café estavam em ascendência.   

 

A burguesia da época almejava uma transformação da cidade que refletisse esse novo status. 

Limena (1996, p. 54) observa a necessidade dessa burguesia em criar locais onde pudesse se 

instalar e “elementos urbanos modernos capazes de expressar os valores de uma classe 

burguesa em ascensão”. Do período, destacam-se duas grandes obras de modernização da 

cidade: a abertura da Avenida Paulista, em 1981, e o projeto do Vale do Anhangabaú – 

projeto audacioso para expansão área central da cidade – que possuía como um dos principais 

pontos o alargamento da Rua Líbero Badaró por motivos de salubridade e higiene. 

 

Planta 3 - Planta da cidade de São Paulo em 1897  

 

Em vermelho, a Avenida Paulista, em roxo a Rua Líbero Badaró (que ainda não havia sido alargada) e, 

em azul, os rios Tietê e Tamanduateí. Fonte: Medrano, Cadernos de Pós-graduação em Arquitetura e 

urbanismo, p. 9. 

 

O projeto da Avenida Paulista, idealizada pelo engenheiro Joaquim Eugênio de Lima e 

executada pelo agrimensor Tarquínio Antônio Tarant, possuía claros signos da modernidade e 
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uso do espaço urbano sob controle da iniciativa privada (LIMENA, 1996, p. 52). Além da 

abertura da avenida, o projeto previa a criação de um loteamento para expansão regular da 

cidade. Limena (1996, p. 52) ainda observa que a avenida deveria “refletir os desejos e as 

aspirações de seus habitantes. Deveria se constituir no cartão-postal da cidade que acolhia 

cada vez mais habitantes, cuja economia crescia cada vez mais, projetando um futuro pautado 

pela eficiência, racionalidade e pela estética”.  

 

O primeiro passo foi a aquisição das terras utilizadas como passagem das boiadas a caminho 

do matadouro (LIMENA, 1996, p. 54) que possuíam uma excelente localização em um local 

alto de onde era possível ver quase toda a cidade e, ao mesmo tempo, ser visto e contemplado. 

O projeto da avenida, cuja inspiração estava nos bulevares de Haussmann (LIMENA, 1996, p. 

54 e SHIBAKI, 2007, p. 45), tinha 28 metros de largura por 2.800 de comprimento. Limena 

(1996, p. 54) conta que: 

 

O vale que existia na altura do atual túnel da Avenida 9 de Julho foi 

aterrado, consolidando as condições para uma avenida plana. [...] O piso, 

recoberto de pedregulhos brancos e macadames, contrastava com a farta 

arborização da Avenida, composta, principalmente por áleas de plátanos, 

ipês e magnólias dispostas regularmente ao longo de todo o traçado. Possuía 

três faixas, uma para carruagens e cavaleiros, outra para pedestres (em 

ambos os lados) e uma para bondes de tração animal, cujos serviços foram 

inaugurados juntamente com a Avenida. 

 

Assim como Frúgoli Jr. (SHIBAKI, 2007, p. 36) entende-se que o projeto foi destinado a 

moradores com alto poder aquisitivo, inicialmente proveniente do café e, posteriormente do 

comércio e indústria, onde foram erguidos palacetes ecléticos símbolos de poder e prestígio. 

Na Planta 4, observa-se o plano do loteamento da Avenida Paulista com seu traçado em 

retícula, quadras uniformes e lotes amplos e construções assobradadas. Nos anos posteriores, 

a avenida recebeu investimentos públicos, como o bonde em 1900 e um novo calçamento em 

1908, consolidando-se como área elitizada e habitada por famílias abastadas. 
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Figura 3 - Abertura da Avenida Paulista em 1891 

 

Aquarela de Jules Martin / Reprodução: José Rosael / Museu Paulista – USP. Fonte: Revista Virtual 

Escola. 

 

Planta 4 - Planta do loteamento da Avenida Paulista 
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Em destaque vermelho, o traçado da Avenida Paulista Fonte: Shibaki (2007, p. 37) 

A outra via em destaque trata-se da Rua Líbero Badaró que, segundo Simões Jr. (LEME et al., 

2005, p. 207), era conhecida, nessa época, como a rua dos prostíbulos e da má frequência. 

Estava bastante distante daquele ideal estético de europeização que o governo e a burguesia 

buscavam para a cidade, mas possuía um imenso potencial de utilização, visto que se situava 

entre pontos importantes da cidade: viaduto do Chá e Rua São João e também facilitava a 

conexão entre o eixo norte-sul – Avenidas Brigadeiro Luís Antônio e a recém-inaugurada 

Paulista com Santa Ifigênia e Luz.  

 

O alargamento da Avenida Líbero Badaró estava inserido no amplo projeto de urbanização do 

Vale do Anhangabaú. O vale, localizado aos fundos do centro financeiro de São Paulo 

(conhecido por Triângulo Histórico), era uma região ainda bastante desvalorizada. Após a 

implantação das linhas férreas e da criação dos loteamentos Campos Elísios e Higienópolis, 

iniciou um processo de valorização e, imediatamente, recebeu equipamentos como o viaduto 

do Chá, em 1892, e o Teatro Municipal, entre 1902 e 1911. Nessa vertente de valorização, o 

poder público, financiado pela elite local, lançou o projeto de remodelação do Anhangabaú.  

Nesse sentido, Simões Junior (2005, p. 206) afirma que: 

 

A ideia relativa ao alargamento e remodelação da Rua Líbero Badaró surgiu 

em 1906, através da proposta do vereador Augusto Carlos da Silva Telles, e 

só foi consolidada em 1911 com a aprovação da 1ª seção do Plano Bouvard 

(Lei n. 1457, de 9 de setembro). Dessa forma, a rua passaria de seus 

tradicionais 7 metros para a largura de 18 metros obtidos com o recuo dos 

imóveis situados do lado do vale. 

 

A reconfiguração, executada entre 1911 e 1914, causou a demolição de parte de diversos 

casarões ali localizados e transformou a imagem do centro de São Paulo, nos moldes da 

reforma francesa para oferecer ao centro uma melhor circulação e melhoria da qualidade de 

vida dos usuários da área, além de transformar “positivamente” a imagem da região. A 

reforma ocorreu concomitante às obras de abertura de uma praça na esquina da Rua Direita e 

o alargamento da Rua São João. (SIMÕES JUNIOR, 2005, p. 208). 
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Planta 5 - Projeto Vale do Anhangabaú 

 

Em vermelho, destaca-se a Rua Líbero Badaró. Fonte: Simões Junior (2007, p. 105). 

 

A reconstrução dos edifícios demolidos foi conduzida através dos dispositivos legais, a 

exemplo da própria lei que aprovava o alargamento da via e definia que nenhuma edificação 

nova deveria ser construída com menos de três pavimentos ou a Lei 1.585, de 3/9/1912 que 

definia a homogeneização estética das fachadas. Esta lei também determinava os cantos 

oitavados para os prédios de esquina, que as guias das calçadas deveriam acompanhar a 

curvatura em arco visando a estética e a melhoria da visualização do trânsito pelos motoristas 

e que não deveriam ser implantados postes ou redes aéreas de comunicação ou energia, a fim 

de evitar a poluição visual da área.  

 

Após a reforma, em conjunto com as obras do parque do Anhangabaú, a Rua Líbero Badaró 

exibia a imagem da sofisticação que a elite paulista e os governantes queriam passar da 

cidade. Essa reforma conformou também um novo eixo de expansão da cidade para novas 

áreas, pois a rua conectava o Viaduto do Chá a Rua São João e fazia uma ligação mais fácil 

com a valorizada Avenida Paulista (ver Planta 3).  A área, assim como a Avenida Paulista, 

tornou-se o cartão-postal da cidade e representava os valores da elite cafeicultora paulista, 
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símbolo de progresso e prosperidade. Observa-se ainda, em concordância com Limena (1996, 

p. 39), que São Paulo assumia o estilo Belle Époque, buscando ingressar na moderna 

civilização europeia.  

 

Observa-se, assim, que o início do século XX foi marcado pela transição, no Brasil, do 

governo imperial para o republicano e, para governantes e elites, era de fundamental 

importância o desvencilhamento da imagem colonial e barroca. Dessa forma, as principais 

cidades brasileiras foram, de uma a uma, adotando planos de reforma e expansão que 

priorizavam, principalmente, os valores estéticos e sanitários. Assim como Lubambo (1992, 

p.119), entendem-se essas reformas como um projeto de modernização para o país, que 

priorizava o aparelhamento da infraestrutura urbana nacional e embelezamento, modernização 

e saneamento dos principais centros urbanos. 

 

Leme (1992, p. 71) observa como são recorrentes nos textos escritos dos urbanistas paulistas, 

nas primeiras décadas do século XX, a referência às ideias de urbanistas estrangeiros – 

sobretudo europeus e americanos – e a adoção explícita das soluções defendidas por esses 

urbanistas, através da análise de obras e textos dos urbanistas paulistas. 

 

Percebe-se que essas intervenções, sobretudo, foram realizadas de forma autoritária, sem 

qualquer participação da população usuária dos centros23. Desconsideravam os valores 

históricos e sociais com o objetivo de apagar o passado dito incivilizado e colonial. 

Simbolizam também exclusão da população mais pobre dessas áreas. Em todos os casos, após 

a reforma, as avenidas tornaram-se locais requintados e caros, nos quais o pobre não era bem- 

-vindo. As pessoas foram excluídas para áreas distantes desses centros. A reforma, no fundo, 

beneficiava apenas a própria elite que a financiou, além dos investidores estrangeiros que a 

patrocinavam e incentivavam. 

 

Por outro lado, compartilhando das ideias de Andrade (1992, p. 78), entende-se que foi a 

partir dos projetos e planos de Ramos de Azevedo, Antônio Prado, Pereira Passos, J. J. 

Seabra, Prestes Maia que foram abertas grandes avenidas, elementos fundamentais de 

 
23 Acerca dessa observação, entende-se que participação popular é um conceito contemporâneo, introduzido nos 

projetos urbanísticos apenas ao final do século XX. Entretanto, considera-se válida a análise desse aspecto visto 

que as reformas, operadas de forma autoritária pelo Poder Público, foram determinantes no desenvolvimento das 

cidades em estudo. 
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circulação urbana, que moldaram as novas formas de sociabilidade na esfera pública do Brasil 

moderno, “dos cordões e desfiles carnavalescos às passeatas de cunho político”. 

 

Essas avenidas e projetos faziam parte de um grandioso projeto de transformação e 

valorização da identidade nacional. Não se tratava apenas de importar ideias liberais e 

europeias, mas de transmutar a realidade nacional, compreendida pela elite e pelos políticos e 

intelectuais do país, adaptando os modelos à veracidade brasileira. 

 

2.5 As Grandes Vías na Espanha 

Na Europa, as cidades medievais, com poucas exceções, se converteram em cidades 

superpovoadas, onde a miséria e as doenças eram presentes na vida da população. Essa 

realidade estava intrinsecamente conectada ao sistema produtivo e suas implicações. Segundo 

o Atlas Histórico de Ciudades Europeas (1994, v. 1, p. 6, tradução nossa) “entre o final do 

século XVIII e 1860 houve um retorno do crescimento urbano em todas as regiões 

espanholas, que afetou os centros urbanos existentes e estimulou a criação de uma 

urbanização completamente nova”.  As cidades recebiam cada vez mais imigrantes e não 

possuíam infraestrutura para abrigar essa população, o que gerava mais desordem, falta de 

higiene e superpovoamento dos antigos edifícios e casarões. Os cascos (centros) antigos 

espanhóis eram compactos, muitos ainda delimitados por suas muralhas medievais. 

 

Nesse período, os governos, mirando as experiências estrangeiras em outras cidades da 

Europa, propõem uma série de planos de reforma e expansão. De norte a sul, os centros 

urbanos espanhóis receberam intervenções que viriam mudar drasticamente seu crescimento. 

Além do urbanismo de Haussmann, existia a influência do plano de expansão de Barcelona, 

idealizado pelo engenheiro Idelfonso Cerdá, aprovado inicialmente em 1859.  

 

Barcelona, capital da Catalunha, ao leste da Espanha, a partir do século XVIII, iniciou um 

processo de arranque na produção industrial do setor algodoeiro que, consequentemente, 

impulsionou a imigração, superlotando a cidade intramuros. O Mapa 1 mostra a cidade de 

Barcelona em meados do século XVIII, quando houve uma intensa militarização, após a 

tomada da cidade por Felipe V, então rei da Espanha, em 1714. O mapa mostra a cidade ainda 

amuralhada, entre o Castelo de Montijuic (à esquerda) e La Ciudadela (à direita), dispositivos 
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de defesa e controle da cidade, e a criação de Barceloneta, em 1753, na península, como 

bairro portuário.  

 

Mapa 1 - Mapa de Barcelona em meados do século XVIII 

 

Original sem escala gráfica. Fonte: Atlas Histórico de Ciudades Europeas  (v. 01, 1994, p.70)  

 

No século XIX, a cidade converteu-se na aglomeração urbana mais importante da península 

ibérica, graças ao processo de industrialização acelerada que afetava os centros urbanos em 

detrimento dos núcleos rurais. Nesse período, o pensamento higienista e as muitas revoltas 

urbanas foram as justificativas para derrubada das muralhas e início dos estudos para o plano 

de Ensanche. (ATLAS HISTÓRICO DE CIUDADES EUROPEAS, v.1, 1994, p. 72-75). 
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Mapa 2 - Mapa de Ensanche de Barcelona 

 

Em vermelho, destaque nas três vias propostas por Cerdá: A, B e C. Fonte: CERDÁ I SUÑER (1968). 

Alterações realizadas pela autora. 

 

O plano de Barcelona configurou-se um grandioso tratado de ordenamento para expansão da 

cidade, imposto com autoridade ao município, através de uma ordem real. No que se refere à 

reforma interior no centro antigo, também tratada nesse plano, previa a construção de vias 

largas e estruturadoras que deveriam cortar a antiga malha. Essa medida tem sua base nas 

mesmas teorias de higienização que Haussmann propôs o Plano de Paris. Cerdá sugeriu três 

vias – originalmente chamadas de A, B C – que cortavam a malha existente de Barcelona 

abruptamente, mas seguiam a lógica do traçado do ensanche (ver Mapa 2). A proposta para a 

Via Laietana era unir a área do ensanche ao mar. 
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Planta 6 - Detalhe do mapa de Ensanche de Barcelona 

 

Em destaque as três vias que rasgam o centro, A (Laietana), B, C e La Rambla. Avenidas B e C, em 

amarelo, La Rambla em laranja e Avenida Laietana em vermelho. Fonte: Atlas Histórico de 

Ciudades Europeas (v. 01, 1994, p. 70). Alterações realizadas pela autora. 

 

Rovira (2011, p. 31) afirma que dez dias depois da aprovação da Lei da Expropriação Forçosa 

de 187924, Angel Josep Baixeras, empresário e apoiador da lei, apresentou sua proposta do 

Plano de Reforma Interior para Barcelona, unindo-o as três avenidas propostas por Cerdá. 

Propunha que as ruínas da antiga cidade fossem substituídas por uma nova Barcelona, dotada 

de todos os elementos da moderna urbanização. A reforma da cidade era prioritária para 

proporcionar infraestrutura, negociar o valor dos terrenos e ampliar o emprego promovendo o 

setor da construção.  

 

 
24 A Lei de Expropriação Forçosa de 10 de maio de 1879 introduziu a preocupação com a desapropriação para 

melhoramentos, saneamento e reformas interiores nas cidades espanholas com grandes populações, considerando 

os novos meios de transporte e tráfego gerados por estes. (CRIADO SANCHEZ, 2005, p. 29). 
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A via Laietana só começou a ser construída entre os anos de 1908 e 191325, quando foram 

retomadas as discussões sobre a reforma do centro antigo e suas obras, finalmente, foram 

finalizadas em 1958. No espaço de sua construção, existia um conglomerado de ruas estreitas, 

marcadas pela falta de higiene e pela insalubridade. Tratava-se de um conjunto heterogêneo 

muito compacto, com pequenos edifícios, com grandes diferenças sociais e uma geometria 

muito irregular. Dessa forma, o zoneamento da área foi justamente um dos objetivos que 

impulsionaram a sua abertura. Buscava-se conectar a ensanche com o porto – principal 

atividade econômica da época – e converter a região em uma zona de negócios, além de criar 

um centro histórico monumental. Cerdá propôs essas avenidas como um prolongamento das 

vias de trânsito rápido do ensanche e, também, como forma de requalificação de áreas mais 

extensas, substituindo o tecido medieval por novas tipologias. (LORENZATO, 2010, p. 4). 

Apenas a via A, Avenida Laietana, foi executada conforme o plano. 

 

Sobre seus resultados após a construção, alguns autores chegam a afirmar que o grande eixo 

vertebral do plano de Cerdá foi, na verdade, a Via Laietana. Lorenzato (2010, p. 15), no 

entanto, observam que, ainda que tenha alcançado alguns dos seus objetivos, a exemplo da 

maneira determinante como modernizou a área, a avenida não se tornou parte essencial da 

vida da cidade. A via Laietana converteu-se em um local habitado por escritórios de grandes 

empresas e carros que cruzam o centro para chegar ao mar ou à área do ensanche. A autora 

expõe a possibilidade de a própria ensanche ter sido a vilã no parcial insucesso da via 

Laietana já que, considerada como o novo centro comercial e residencial, redimensionou-a a 

um papel mais secundário de via de conexão. Ainda segundo Lorenzato (2010, p. 8), duas 

palavras que sintetizam a via Laietana eram demolir e construir, entendendo que, ao se 

construir algo, se destrói o já existente – mesmo tratando-se de um vazio. Crítica feita também 

ao Plano de Haussmann e aos outros tantos planos inspirados nesse modelo. 

 

Inspiradas nos exemplos de Paris e Barcelona, outras cidades espanholas começam a buscar o 

progresso e a modernização através das reformas urbanas. Granada, Bilbao, Madri, Sevilha e 

Múrcia, por exemplo, tiveram em seus projetos de reforma interior e/ou expansão a proposta 

de abertura de uma grande via que conectava pontos importantes da cidade, criando um eixo 

de circulação e desenvolvimento para as cidades. 

 
25 Vale destacar que a via “B”, hoje conhecida como Rambla do Raval, começou a ser construída na década de 

1990, buscando adaptar seu traçado à malha existente. A terceira via “C”– perpendicular às “A” e “B” – 

começou a ser construída também na mesma época, mas foi interrompida logo em seguida.   
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2.5.1 A Gran Vía de Madri 

Madri tornou-se sede da corte real em 1561 e assistiu sua população aumentar 

consideravelmente de tamanho, de 12.000 habitantes para 90.000 ao final deste mesmo século 

(ATLAS HISTÓRICO DE CIUDADES EUROPEAS, v. 1, 1994, p. 34). Ao mesmo tempo, o 

crescimento do número de habitações não acompanhava o demográfico, causando um avanço 

da densidade populacional e tornando-se uma cidade desordenada. No século XVII, a corte se 

transfere para Valladolid, ocasionando um declínio de cerca de 30.000 habitantes e o governo 

local oferece ao Rei Felipe III um montante de dinheiro para que a corte regressasse à cidade, 

estabelecendo-se definitivamente como capital da Espanha e sede do governo monárquico. 

Até o século XIX, Madri recebeu algumas intervenções urbanas, sempre dentro do Casco 

Antigo e que pouco alteraram a cidade. 

 

Ao longo do século XIX e início do XX, Madri teve um intenso crescimento demográfico, 

quintuplicando sua população.  A taxa de mortalidade dava à cidade o título de cidade da 

morte (ATLAS HISTÓRICO DE CIUDADES EUROPEAS, v. 1, 1994, p. 42) e a população, 

sobretudo a mais pobre, vivia amontoada nos antigos sobrados da cidade medieval. Após a 

Guerra da Independência26, em 1814, uma burguesia mais ativa foi se formando e forçou o 

governo a realizar intervenções requalificadoras no centro da capital espanhola “mais de 

acordo com as necessidades dos novos comportamentos da sociedade” (ESPARRAGUERA 

CALVO, 2011, p. 281). 

 

Em 1860, foi aprovado o Plano de Ensanche desenvolvido pelo Engenheiro Carlos María de 

Castro que se inspirou no plano realizado por Idelfonso Cerdá para Barcelona, criando novos 

bairros ao leste e solucionando os problemas de abastecimento de água e das ferrovias (ver 

Mapa 3). Além disso, buscava-se modernizar o centro antigo e, dentro do contexto em que os 

urbanistas propunham ideias sanitárias para os cascos históricos, a criação de artérias 

modernas e representativas era prática mais comum no período. A esse respeito, Esparraguera 

Calvo (2011, p. 282, tradução nossa) observa que “o paradigma deste tipo de operação 

urbanística foi a que realizou o Barão de Haussmann em Paris entre 1852 e 1870. A Espanha 

 
26 A Guerra da Independência Espanhola ocorreu entre 1808 e 1814, dentro do contexto das Guerras 

Napoleônicas, quando Espanha, Portugal e Reino Unido enfrentaram o Primeiro império Francês, cuja pretensão 

era instalar no trono espanhol o irmão de Napoleão, José Bonaparte. 
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somou-se a isso. A abundância de exemplos provoca a reflexão que foram projetos muito 

atrativos por abrir a possibilidade de captar a iniciativa privada, atraída pelas expectativas de 

investimento imobiliário que traziam”. 

 

Mapa 3 - O Ensanche de Barcelona 

 

Em rosa, circundou a cidade sem atravessar o limite do rio e em cinza, o Casco Antigo. Fonte: Atlas 

Histórico de Ciudades Europeas (v. 1, 1994, p. 47) 

  

Em 1886 foi aprovado o projeto de reforma interior, mas devido às dificuldades de caráter 

administrativo e forte oposição da opinião pública, o projeto não foi levado a diante. Somente 

em 1904 um novo plano de reforma interior, projetado por José Lopez Salaberry e Francisco 

Andrés Octavio foi desenvolvido. Essa reforma foi viabilizada também pela aprovação da Lei 

de Saneamento, Reforma e Expansão, promulgada em 1885, que se converteu em um 
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instrumento legal, permitindo declará-la obra de utilidade pública.  Em 1910, foram iniciadas 

as obras do projeto urbanístico da Gran Vía de Madri. Sobre o projeto, Esparraguera Calvo 

(2011, p. 282, tradução nossa) afirma: 

 

Iniciou-se assim o projeto que mais deixou marcas não só na paisagem 

urbana, como também na vida dos madrilenos. Necessário ter em conta que a 

superfície afetada tinha área de 142.647 m² e que foram derrubados imóveis 

importantes como o convento de São José e o de Nossa Senhora da 

Apresentação ou o Teatro Lara, o que se somou ao desaparecimento total ou 

parcial de algumas ruas.  

 

A Gran Vía foi proposta para conectar a Praça de Espanha à Porta de Alcalá – onde hoje se 

situa a Praça da Independência – e abrigar escritórios de grandes firmas e o comércio 

elegante.  A Planta 7 mostra um detalhe dos casarões demolidos para a criação da Gran Vía 

de Madrid, que, segundo o Atlas Histórico de Ciudades Europeas (v. 1, 1994, p. 44, tradução 

nossa) “implicou em um esforço prolongado durante mais de três décadas, já que o último 

trecho, o ocidental, só se concluiu em 1950”. A avenida foi aberta para suprir as necessidades 

de uma “urbe moderna”, que carecia de vias modernas de acesso ao centro para os automóveis 

e que comungasse com os transportes subterrâneos – instalados em 1917. Além disso, abrigou 

sedes de empresas, serviços terciários, escritórios e residenciais mais abastadas, permitindo o 

uso a novos usuários de classes mais ricas e distanciando-se da antiga imagem popular e 

atrasada. (ATLAS HISTÓRICO DE CIUDADES EUROPEAS, v. 1, 1994, p. 44). 

Esparraguera Calvo (2011, p. 282) identifica semelhanças entre esse tipo de intervenção 

urbanística e as realizadas por Haussmann em Paris. 

 

Esparraguera Calvo (2011, p. 282, tradução nossa) afirma que, a ideia de cidade que 

propuseram os urbanistas da época supunha aplicar medidas sanitárias nos centros antigos, 

onde a pressão demográfica provocara sérios problemas de insalubridade, solucionar a 

escassez de habitação das classes menos favorecidas e aplicar soluções para facilitar a 

mobilidade dos mais idosos. Explicita também que, entre a cidade antiga e a proposta, existe 

uma brusca mudança da malha urbana, produzindo espaços urbanos mal definidos e de difícil 

tratamento. Observa, entretanto, que a arquitetura construída ao longo da via e a topografia 

local favoreceram a avenida ao dotá-la de personalidade, transformando-a em um dos 

melhores cenários para o estudo da arquitetura na Espanha. Assim, além das propostas de 
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expansão, buscou-se sanear essas áreas centrais, através da criação de vias arteriais modernas 

e representativas.  

 

Planta 7 - Planta de detalhe do Plano de Execução da Gran Vía de Madri 

 

Em azul, as quadras e casas existentes, em vermelho, o projeto de 1862, em preto pontilhado, quadras 

pelo desenho de 1904 e em preto contínuo, desenho do que foi executado da avenida. Fonte: Atlas 

Histórico de Ciudades Europeas (v. 1, 1994, p. 44). Alterações realizadas pela autora. 

 

 

2.5.2 A Gran Vía Cólon, de Granada 

Granada, desde o princípio, caracteriza-se por sua intensa relação com o espaço rural que a 

circunda (ATLAS HISTÓRICO DE CIUDADES EUROPEAS O, v. 1, 1994, p. 316). Outra 

importante particularidade na sua história são os ciclos de ocupação – romano, islâmico e 

católico – que definiram bairros e arquitetura singular. No século XIX, a burguesia da região 

busca realizar reformas para transformar a cidade, considerando que a cidade detinha a maior 

taxa de mortalidade do final do século XIX, na Espanha, e necessitava de obras de 

saneamento e ordenamento.  A política desamortizadora27 realizada em toda a Espanha, na 

época, permitiu a liberação de terrenos para criação de praças e áreas verdes dentro da 

compacta cidade medieval, edifícios públicos destinados a usos regulamentados pela política 

higienista e utilização de antigas edificações da Igreja para a administração civil. (ATLAS 

HISTÓRICO DE CIUDADES EUROPEAS, v. 1, 1994, p. 322). 

 
27 A desamortização na Espanha foi um longo processo histórico-econômico iniciado no final do século XVIII, 

que consistiu em leiloar as terras e bens não produtivos em poder da Igreja Católica e das ordens religiosas e 

territórios da nobreza, que os acumularam como habitual beneficiária de doações, testamentos e ab intestato.  
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As aspirações reformadoras dos burgueses miravam também cobrir o rio Darro que, na visão 

dos reformadores, impedia a conexão entre os principais espaços públicos da cidade e 

desqualificava os espaços centrais. Sobre o rio, foi prevista a abertura de uma grande avenida 

– a primeira via burguesa da cidade. (ATLAS HISTÓRICO DE CIUDADES EUROPEAS, v. 

1, 1994, p. 322). Seu projeto data de 1891, realizado por Modesto Cendoya, arquiteto 

municipal, que, segundo Isac (2011, p. 109), buscou adotar todas as aspirações reformadoras 

da burguesia local produtora de açúcar de beterraba.  

 

Em 1890, após a Lei da Expropriação Forçosa de 1879, foi criada uma comissão urbanizadora 

– Reformadora granadina28 – para execução da reforma interior e da Gran Vía, patrocinada 

pelo governo municipal e agentes privados da cidade, sobretudo, da indústria açucareira.  A 

Gran Vía foi proposta para facilitar a comunicação entre o centro urbano e a estação de trens, 

inaugurada em 1866, ao norte. Ao longo do final do século XIX, algumas alternativas de 

conexão entre os dois pontos foram pensadas, com vantagem de ter baixo custo de 

desapropriação, mas com a desvantagem de terem seus projetos em terrenos militares, 

terrenos de difícil negociação. O traçado definitivo, enfim escolhido, ia dos Jardins Del 

Triunfo e se interrompia na curva do rio Darro – atualmente canalizado sob a Rua Reyes 

Católicos. Observa-se na planta 8 um mapa indicando o traçado executado em marrom, em 

pontilhado vermelho as alternativas anteriores de traçado da Gran Vía e, em marrom claro, o 

fechamento do rio Darro. 

 

Isac (2001, p. 113) observa que o projeto da via propunha uma série de mudanças na estrutura 

urbana, na distribuição dos usos e na segregação social da população, em função da nova 

tipologia residencial que se constrói para dar habitação às classes mais abastadas. Ainda 

segundo a autora, o traçado da via não resolve as conexões com os antigos bairros Albaícin e 

San Matías, dessa forma, a Gran Vía contribui para que zonas mais próximas entrem em 

processo de deterioração, abandono e perda de suas funções, na espera que estas também 

recebam uma reforma interior, a exemplo do bairro de San Matías, que aguardou até 1960 

para ser objeto de intervenção urbana. 

 

 
28 Sociedade anônima constituída em 1895 com objetivo de dar prosseguimento à reforma interior de Granada. 

Além disso, tratava-se de uma empresa com objetivos imobiliários (ATLAS HISTÓRICO DE CIUDADES 

EUROPEAS, v. 1, 1994, p. 322). Sua dissolução ocorreu em 1934, devido às inúmeras dificuldades financeiras. 
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Planta 8 - Planta indicando as primeiras alternativas de traçado da Gran Vía de Colón 

 

Em pontilhado vermelho, as primeiras alternativas de traçado e, em preto, o traçado definitivo da Gran 

Vía de Colón. Fonte: Atlas Histórico de Ciudades Europeas (v. 1, 1994, p. 325) 

 

Em relação à arquitetura, observa-se que, como nas outras cidades espanholas que receberam 

esse tipo de intervenção, a comissão urbanizadora, apoiada pela elite de Granada, queria que a 

Gran Vía fosse um moderno espaço de circulação, residência, negócios e estética urbana. 

Assim, os novos edifícios adotaram a estética francesa do Segundo Império, alguns deles 

adotaram a arquitetura de Viena secessionista e muitos tinham suas fachadas ornamentadas 

com detalhes modernistas ou nacionais regionalistas.  

 

Neste caso, Isac (2011, p. 116, tradução nossa) comenta que “dado o caráter internacional do 

ecleticismo, não é de se estranhar que na Gran Vía tenha sido construído um edifício que é a 

cópia de um edifício parisiense premiado em 1899 pela Prefeitura Municipal de Paris”. Tais 

evidências levam a autora a reafirmar a importância da influencia francesa na arquitetura e 

urbanismo espanhol, em especial, na cidade de Granada, objeto do seu texto. Mostra ainda 

que a burguesia local rechaçava a tradicional tipologia de casa pátio, ao optar por edifícios 

que ocupavam apenas um trecho do terreno, mas, de forma descompensada, pois os antigos 
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casarões continuavam a existir, escondidos pelas novas fachadas ecléticas. As casas sem pátio 

interno tornavam-se insalubres, visto que os cômodos com fachada para a rua eram bem 

iluminados e ventilados, enquanto os cômodos para o interior da edificação ficavam 

desprovidos de ventilação e iluminação. Tratava-se de obter o máximo de uso do solo dos 

terrenos.  

 

A Gran Vía de Colón foi uma das obras mais importantes em Granada durante décadas. Sua 

construção gerou inúmeras críticas na época, em relação à destruição de grande parte da área 

histórica da Medina, vista como área suja e degradada, não levando em consideração seu 

valor artístico, cultural e histórico. Além disso, alguns autores consideravam os edifícios 

construídos, ao longo da via, como expressão de uma época sem estilo arquitetônico. 

 

Foto 3 - Vista aérea da Gran Vía de Cólon 

 

Fonte: Atlas Histórico de Ciudades Europeas (v. 1, 1994, p. 325) 
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Observa-se, assim, que a construção da Gran Vía de Cólon foi motivada pelos mesmos 

princípios higienistas e modernizadores presentes no mundo ocidental, a partir do século XIX, 

que propunham em Granada a transformação social através da arquitetura e do urbanismo. A 

avenida rasgou o centro antigo conectando dois pontos importantes – o centro urbano e a 

estação de trem, área de expansão – modificando o traçado do seu entorno e criando uma área 

com novos edifícios modernos para abrigar o comércio e as residências da burguesia local. 

 

2.5.3 A Gran Vía de Bilbao  

A cidade de Bilbao, capital econômica do país Basco, está localizada em um estuário, ao norte 

da Espanha, à beira do mar Cantábrico.  Conforme o Atlas Histórico de Ciudades Europeas 

(1994, v. 1, p. 218), foi fundada como porto para dar saída à produção desde o norte, mas sua 

principal atividade econômica sempre foi a extração de ferro. Em meados do século XIX, tem 

seu primeiro momento de industrialização, financiado pela burguesia enriquecida pelas minas 

de ferro, quando são construídas a primeira siderúrgica e instalações para produção de bens de 

consumo como papel, vidro e tecido, convertendo-se em um centro industrial e financeiro. 

  

O êxito econômico veio seguido de uma crescente imigração, causando, consequentemente, a 

deterioração da infraestrutura urbana que já suportava o crescimento populacional. O centro 

da cidade e os novos bairros operários tinham em comum: edifícios superlotados, má 

qualidade da infraestrutura urbana e epidemias. A burguesia desejava transformar a cidade em 

uma moderna metrópole e, nos últimos anos do século XIX, pressionou o governo para 

realização de um Plano de Expansão da cidade. (ATLAS HISTÓRICO DE CIUDADES 

EUROPEAS, v. 1, 1994, p. 226). 

 

O primeiro plano de Ensanche, desenvolvido por Amado Lazaro aos moldes de Barcelona de 

1859, foi rechaçado pelo governo e, 12 anos mais tarde, foi aprovado o projeto de Severino 

Achúcarro e dos engenheiros Pablo de Alzola e Ernesto Hoffmeyer (HOZ SAN MIGUEL, 

1993, p. 209). O projeto, apresentado em 1873, iniciou suas obras em 1876, coincidindo com 

o final da III Guerra Carlista29, propunha uma área de expansão de 158 hectares, com vias de 

diferentes larguras e quadras de 100 metros de comprimento com edificações de até 18 metros 

 
29 Referida como III Carlistada por HOZ SAN MIGUEL (1993, p. 209), trata-se da terceira guerra entre os 

partidários de Carlos, duque de Madri, pretendente carlista com o nome de Carlos VII, e os governos de Amadeu 

I, da I República e de Afonso XII. 
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de altura. Além disso, foi proposta a abertura de uma grande avenida a fim de conectar a 

estação de trens ao terreno do antigo hospício San Mamés para incentivar a expansão da 

cidade e como elemento dinamizador do novo tecido urbano. (ver Planta 9). 

 

Planta 9 - Planta do Projeto de Ensanche da Vila de Bilbao 

 

Em vermelho, o traçado da Gran Vía. Fonte: Atlas Histórico de Ciudades Europeas (v. 1, 1994, p. 

220).  

 

A Gran Vía de Bilbao, conhecida hoje como Avenida Don Diego Lopez de Háro30, atravessa 

a expansão urbana, ocorrida no século XIX, conectando a Praça Circular à Praça Sagrado 

Corazón. Basurto Ferro & Pacho Fernández (2011, p. 70) afirmam que a construção definitiva 

da Gran Vía, como elemento estruturador da expansão burguesa de Bilbao, teve íntima 

relação com a própria gênese da expansão urbana em Bilbao, pois direcionou o crescimento 

da cidade. Tratava-se do motor de desenvolvimento dessa expansão, elemento dinamizador da 

nova cidade. 

 

Para a construção da Gran Vía de Bilbao, segundo Basurto Ferro & Pacho Fernández (2011, 

p. 72) foi traçado um receituário que coordenava todos os passos necessários à construção de 

 
30 Fundador da cidade em 1300 e um dos homens mais poderosos do reino de Castela. (ATLAS HISTÓRICO DE 

CIUDADES EUROPEAS, 1994, p. 214).  
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uma avenida que iria tornar-se o motor de expansão da cidade. A Gran Vía foi traçada 

seguindo as seguintes diretrizes: 

 

a. O ponto de partida de uma grande avenida deve situar-se no centro de 

movimento da população existente e de forma que ofereça uma ligação 

cômoda com a mesma; 

b. O fim da artéria deve também localizar-se em um local de intensa atividade e 

tráfego, como um porto, centro fabril ou povoado; 

c. Deve estar conectada a outras áreas urbanas ou rurais, através de estações de 

trens ou rodovias; 

d. A direção da via deve ser o mais reta possível e sua orientação o mais 

conveniente para higiene, tanto em relação ao meridiano, quanto em relação à 

posição dos ventos; 

e. Quando os limites da jurisdição estiverem comprometidos, é necessário dividi-

la em duas partes iguais e que sua extensão seja a maior possível; 

f. É fundamental o estudo econômico para que se evitem grandes demolições e 

gastos superiores à arrecadação da Prefeitura.  

 

 Os autores afirmam ainda que, ao utilizar essas diretrizes, tanto o projeto da via quanto a 

expansão tornaram-se rotineiros e conservadores. Além disso, observam que a avenida foi 

construída de acordo com os interesses dos ricos donos dos lotes que bordeavam a obra e 

causou imensa segregação social. Os espaços mais próximos da avenida eram os mais caros e 

pertencentes aos proprietários com maior renda. Hoz San Miguel (1993, p. 209) observa que o 

governo entregou toda a construção da expansão à iniciativa privada já que, por diferentes 

motivos, o governo não quis utilizar-se da expropriação e, assim, limitaram o papel do Estado 

no encaminhamento das obras. 

 

Em conjunto com a obra da Gran Vía e da expansão da cidade, foi também proposta a 

construção de um parque para suprir a carência da cidade desse tipo de equipamento. A 

população, inicialmente, não apoiou a obra, pois se tratava de um parque distante do centro e 

havia outras carências mais prioritárias, relativas a infraestrutura e habitação. A construção 

desse parque já previa o recebimento de uma Exposição Ibero-americana: Bilbao competia 

com Sevilha para abrigar a feira internacional nesse período (entre 1900 e 1912).  
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A Gran Vía de Bilbao possui 50 metros de largura por 1,5 km de extensão. Seu início parte da 

Praça Circular, antiga Plaza de España até a Plaza del Sagrado Corazón e na metade do seu 

trajeto encontra-se a Praça Elíptica, que constitui o meio do centro antigo de Bilbao. 

Atualmente, a Gran Vía Don Diego Lopez de Háro configura-se como centro comercial e 

financeiro de Bilbao, que Basurto Ferro & Pacho Fernández (2011, p. 75) chamam de “Wall 

Street bilbaíno”. Tentou-se, na época, fazê-la à imagem da Rue de Rivoli, em Paris, com 

calçamento largo e imagem monumental, entretanto, devido ao alto custo das 

desapropriações, a ideia original não pode ser realizada. O estilo arquitetônico escolhido era o 

eclético que se mostrava como sinal de qualidade e sofisticação. Ao mesmo tempo, a via 

também causou imensa segregação social, visto que os espaços mais próximos da avenida 

eram os mais caros e pertencentes aos segmentos sociais de maior poder aquisitivo, 

característica esta que se faz presente nas três vias espanholas estudadas, bem como nas 

avenidas brasileiras.  

 

Figura 4 - Vista da Gran Vía desde a Plaza Circular, em Bilbao 

 

Fonte: Atlas Histórico de Ciudades Europeas (v. 1, 1994, p. 225)  
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Através dessa breve análise da criação da Via Laietana, em Barcelona e das Grandes Vías de 

Madri, Granada e Bilbao, constata-se que estas foram abertas objetivando a expansão – de 

forma bem determinada – e a renovação urbana, através da criação de eixos viários 

estruturadores, seguindo um receituário internacional e, aparentemente, de sucesso. Nesse 

ponto, chama a atenção o receituário descrito por Ferro e Fernández (apud LAMPREAVE et 

al., 2011, p. 72) para abertura da Gran Vía de Bilbao que, facilmente, propõe uma forma 

simplificada de intervir em qualquer cidade do mundo, seguindo as determinadas premissas.  

 

Zarza (TERÁN, F., ZARZA, D. & EZQUIAGA, 2011, p. 271) comenta que considera as 

Gran Vías espanholas pouco inovadoras, sempre repetindo o estilo eclético que recorre ao 

pensamento da burguesia e da moda da época. O que se pode perceber é o mesmo modelo 

sendo implantado em diversas cidades espanholas, pouco considerando a arquitetura local ou 

o histórico cultural e artístico dos centros antigos que rechaçavam.  

 

Do ponto de vista social, ainda que em uma proporção distante da realidade brasileira, a 

construção dessas avenidas promoveu a expulsão de moradores mais pobres para outras áreas, 

permitindo a ocupação dos edifícios por lojas e escritórios de grandes empresas ou prédios 

residenciais de luxo, criando, assim, avenidas vitrines para suas cidades. 

 

Observa-se, com esta pesquisa e análise que o modelo dito haussmanniano foi difundido pelo 

mundo como solução ideal para os problemas de insalubridade, higiene e moradia31. Os 

governantes e as elites dessas cidades utilizaram-se desses argumentos para implantar, de 

forma autoritária, intervenções urbanísticas que, não só destruíram edificações de valor 

histórico, como também desalojaram e realocaram a população que vivia nesses centros. 

Percebeu-se que as reformas higienistas possuíam mais do que objetivos estéticos, propunham 

uma limpeza social nessas áreas, a partir da retirada e proibição do acesso de pessoas pobres e 

ambulantes, como no caso do Rio de Janeiro. 

 

Analisando as avenidas propriamente ditas, observou-se que suas implantações, rasgando os 

centros antigos na maioria dos casos estudados ou criando novos eixos de expansão – como 

 
31 Além dos exemplos espanhóis e brasileiros, há estudos analisando planos de reforma e expansão que previam 

abertura de grandes avenidas em cidades na Europa e América, a exemplo de Lisboa, Marselha, Lyon, Buenos 

Aires, Cidade do México, Lima, Havana, Caracas, entre outras. Ver LAMAS (2004), ALMANDOZ MARTE 

(2002),  ROSENBUSCH (2010), RODRIGUEZ SOSA (2006) e HALL (1988). 
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na Avenida Paulista e na Avenida de La Palmera em Sevilha –, trouxeram desenvolvimento 

comercial e econômico para as áreas – apesar da questão social – e funcionaram, na maioria 

dos casos, como eixos direcionadores do crescimento dessas cidades.  

 

Essa análise traz questionamentos acerca da possibilidade de modelos urbanísticos serem 

implantados em distintas partes do mundo considerando (ou não) as devidas adaptações que a 

cultura, o espaço físico e a sociedade do local requerem, como ocorreu nessa época e em 

diversos outros momentos da atualidade. Receituários de intervenções urbanas, como 

apresentado na Gran Vía de Bilbao, são criados a todo o momento e difundidos como solução 

ideal para qualquer cidade, como é possível observar hoje, com o planejamento estratégico e o 

difundido modelo de Barcelona de 1992. Estudos analíticos desses planos de reforma e 

intervenção se fazem necessários para apontar as mazelas sociais, ambientais e culturais que 

poderão resultar da utilização acrítica desses modelos, sem as necessárias adaptações às 

diferentes realidades. 
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3. AVENIDA SETE DE SETEMBRO, SALVADOR, BAHIA 

3.1. Salvador: contexto histórico e social desde sua formação  

Salvador foi fundada em 1549 para ser sede da colônia portuguesa e, ao longo de três séculos, 

foi uma das mais importantes cidades da América. Sua localização foi estrategicamente 

escolhida para proteção contra invasores, em um ponto equidistante do norte e do sul do 

território brasileiro, localizada em uma península banhada pela Baía de Todos os Santos, onde 

os portugueses podiam atracar suas naus. Por volta de 1600, Salvador já se firmava como a 

capital da colônia e como grande centro produtor de açúcar.  

 

Mapa 4 - Localização da cidade de Salvador em relação ao Estado da Bahia, ao Brasil e à Espanha 

 

 

Seu traçado foi desenhado aos moldes das cidades portuguesas, com uma malha em 

quadrícula e ortogonal (na Cidade Alta), adaptando-se ao relevo acidentado formado pela 

Cidade Baixa – onde se encontrava o porto e a Cidade Alta – a uma altura de 60 metros 

aproximadamente32. Embora existissem indicações de ordenamento, durante o período da 

regência espanhola de Filipe II, “as cidades brasileiras cresceram desprovidas de qualquer 

 
32 A escolha do sítio para a fundação da primeira capital do território recém-descoberto pelos portugueses se deu 

em função das suas características geomorfológicas. A grande escarpa que divide a cidade em dois planos, 

separados por um desnível de aproximadamente 65 metros, proporcionava as condições ideais para a construção 

de uma cidade-fortaleza, uma vez que permitia a observação completa da baía e possibilitava, então, uma maior 

proteção de seu centro contra as invasões inimigas. (MUÑOZ, 2010, p. 2). 
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planejamento ou mesmo delineamento das suas construções”. (MAIA, 2003,  p. 2). Ao 

mesmo tempo, Pinheiro (2011, p. 176) descreve o núcleo urbano de Salvador: 

 

[...] O núcleo matriz da cidade do Salvador divide-se em duas partes. Uma – 

a que está sobre a falha geológica e onde se encontra o centro administrativo, 

político e religioso, além das residências – é denominada de Cidade Alta, 

tendo a oeste a escarpa e abaixo a praia, duas gargantas ao norte e ao sul, o 

Taboão e a Barroquinha, e a leste, o vale do Rio das Tripas. A outra parte, 

que se encontra no nível do mar, abriga o porto e seus armazéns e é 

conhecida como Cidade Baixa. 

 

Figura 5 - Ilustração, feita em 1696, de François Froger 

 

Foi publicada em Paris, 1698, no livro Relation d'un Voyage Fait en 1695, 1696 & 1697 Aux Cotês 

d'Afrique, Détroit de Magellan, Brezil, Cayenne et Isles Antilles. Fonte: Fundação Gregório de Matos. 

 

Essa ilustração de François Froger, na Figura 5, evidencia a escarpa de Salvador numa vista 

desde o mar. O autor descreve Salvador como uma cidade povoada e bem construída. Na 

ilustração, é possível notar, além do núcleo original de Salvador, a expansão da Cidade Alta 

para além dos limites das muralhas. Entre a Porta de São Bento e o Convento de Santa Tereza 

já existe uma pequena aglomeração de edificações que, futuramente, conformariam a região 

da Freguesia de São Pedro Velho.  

 

Almodovár Melendo, Klüppel e Araújo (2011, p. 29) afirmam que, já no século XVIII, “a 

cidade foi organizando seus espaços coletivos como resposta às necessidades de defesa, 

administrativas, religiosas, comerciais, de circulação e socialização”, de acordo com as 

diretrizes existentes na prática portuguesa, o chamado Modelo Pombalino. Nesse período, “a 

área urbanizada de Salvador estava compreendida entre o Forte de São Pedro, na parte sul, e 

os fortes de Santo Antônio e Barbalho, ao norte, sendo essa zona a mais densamente povoada. 
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Ainda existem outros núcleos mais dispersos em Itapagipe, Bonfim, Monte Serrat, Calçada e 

Rio Vermelho”. (COSTA, 1989, p. 103). 

 

Salvador se manteve como a principal cidade do Brasil até início do século XVIII, quando a 

corte portuguesa, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, decidiu se instalar no Rio de 

Janeiro, convertendo-a em capital do Reino de Portugal, Brasil e Algarve, em 1763. No 

entanto, a capital baiana permaneceu como o principal porto da colônia33 e, nesse período, 

recebeu sua primeira intervenção urbana objetivando a circulação, higienização e 

embelezamento, ao demolir as portas e parte da muralha do norte da cidade34, como observa 

Oliveira (apud Almodovár Melendo, Klüppel e Araújo, 2011, p. 44). Entre 1807 e 1835, ao 

local foi agregado o pelourinho, elemento simbólico do castigo de infratores da lei, que deu 

nome ao lugar. O autor ainda observa que o governo buscou estabelecer normas e legislações 

sobre infraestrutura, higiene e fluidez para o ordenamento e formalização estética de suas 

ruas, espaços e equipamentos. 

 

3.1.1. Séculos XIX e XX 

3.1.1.1. Divisão geopolítica em freguesias 

Salvador, até 1870, estava dividida em dez freguesias35 – Sé ou São Salvador (1552), Nossa 

Senhora da Vitória (1561), Nossa Senhora da Conceição da Praia (1623), Santo Antônio 

Além do Carmo (1646), São Pedro Velho (1679), Santana do Sacramento (1679), Santíssimo 

Sacramento da Rua do Passo (1718), Nossa Senhora de Brotas (1718), Santíssimo Sacramento 

do Pilar (1720), Nossa Senhora da Penha (1760) – quando, segundo Costa (1989, p. 101) a 

cidade foi redividida36 “em dois distritos, fazendo desaparecer nesse documento a antiga 

subdivisão das freguesias urbanas e suburbanas, embora não se saiba quais áreas abrangiam 

 
33 Salvador também foi um dos portos mais importantes do tráfico negreiro até 1850, quando a atividade tornou-

se ilegal.  (Pinheiro, 2011, p. 181). 
34 Com a derrubada das Portas de São Bento em 1796, dá-se origem à atual Praça Castro Alves; ao norte, um 

pouco antes (1790) acontecem a demolição das Portas do Carmo e a abertura do Largo do Pelourinho. 
35 Divisão administrativa e religiosa da cidade utilizada pelo governo local onde estavam localizados os 

habitantes ligados à sua igreja matriz. (NASCIMENTO, 1986, p. 29). A função das freguesias era, em última 

instância, o controle de seus habitantes, na medida em que congregavam, de certa forma, a vida social das 

pessoas através dos batizados, casamentos, óbitos e atividades assistenciais organizadas principalmente pelas 

irmandades. Também tinham a responsabilidade de realizar as listas de qualificação eleitoral e recrutamento de 

pessoas para o serviço militar. Os censos demográficos eram elaborados levando em conta a divisão das 

freguesias. Vemos, assim, a freguesia exercer funções político-administrativas próprias da administração oficial, 

retratando a estreita vinculação entre poderes. (CÂMARA apud COSTA, 1989, p. 100). 
36 Os distritos foram criados a partir da Lei de Divisão Administrativa de 1911, que estabelecia 11 distritos na 

cidade. 
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esses distritos”. Os trechos da futura Avenida Sete de Setembro estavam inseridos na região 

dos três dos mais povoados e importantes distritos: Sé, São Pedro e Vitória. 

 

A Freguesia da Sé era o centro administrativo, político e religioso de Salvador. Caracterizava-

se por seus edifícios públicos, religiosos e casarões característicos do século, pertencentes às 

classes mais abastadas da população. Costa (1989, p. 111), observa que, “apesar de em 

meados do século XIX a freguesia da Sé ter passado por mudanças em seu quadro 

populacional (...), não se pode esquecer que foi aí que se instalaram as famílias nobres desde 

os primórdios da fundação da cidade. Ainda encontramos vários exemplares dos mais nobres 

casarões, como o Solar Ferrão, a Casa dos Sete Candeeiros, o Paço de Saldanha e a Casa 

Berquó”. A autora afirma que: 

 

Em meados do século XIX, a freguesia da Sé passava por transformações em 

sua estrutura social, deixando de ser a freguesia que abrigava as camadas 

mais abastadas da população da cidade, característica dos séculos passados, 

para abrigar uma população de níveis econômicos inferiores. Dessa forma, 

uma boa parte do parque imobiliário da freguesia, composto por grandes 

casarões que abrigavam uma só família, foi sendo liberado, passando a ser 

morada de pessoas pertencentes às camadas de classe média e baixa renda da 

sociedade, que não tinham condição de manter uma única família em um 

casarão, ocorrendo então a subdivisão dos mesmos, para abrigar várias 

famílias. (COSTA, 1989, p. 115). 

 

Grande parte da população, formada por escravos de aluguel e ex-escravos, morava no que 

Costa (1989, p. 116) chama de “lojas”, moradias situadas nos térreos ou subsolos dos 

casarões, alugados por pessoas mais pobres, ex-escravos, e as denúncias de “badernas” por 

vizinhos eram frequentes pela existência de casas de jogos e tavernas. 

 

A freguesia de São Pedro Velho, criada em 1679 pelo arcebispo D. Gaspar de Mendonça, 

caracterizava-se por abrigar importantes edifícios religiosos como o Mosteiro de São Bento, a 

Matriz de São Pedro, a Igreja de Santa Tereza, o Convento da Lapa, Nossa Senhora da 

Piedade da Barroquinha. Por ser uma freguesia central, era densamente povoada e bastante 

movimentada, sendo passagem obrigatória para os que se dirigiam ao lado sul da cidade, em 

direção à Vitória. A Praça da Piedade era o centro da freguesia. (COSTA, 1989, p. 117). Sua 

população abrigava grande parte da elite intelectual e social da cidade, empregados públicos e 

desembargadores, além de servir como residência provisória de senhores de engenho, quando 

em suas temporadas pela cidade. 
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Quanto à seara comercial da freguesia de São Pedro, indica-se que ali existiu um mercado 

ambulante de abastecimento, posto que as mercadorias comestíveis de Salvador, provenientes 

das quitandas, eram mercadas pelas ruas. Com este comércio, adverte Nascimento (1986, p. 

81), geralmente começava a desagregação das elites, que se distanciavam das zonas 

comerciais e procuravam as puramente residenciais (a exemplo da freguesia da Vitória ali 

próximo). De qualquer sorte, a freguesia de São Pedro continuava sendo uma das mais 

elitistas da cidade (1855), embora, a partir da primeira metade do século XX, tenha perdido 

essa característica. 

 

A freguesia de Nossa Senhora da Vitória, criada em 1561 pelo Bispo Pero Fernandes 

Sardinha, englobava a área do primeiro povoamento que surgiu na região, fundado por Diogo 

Álvares Correa, “o Caramuru”, português, chefe da tribo Tupinambá e, também, a Vila do 

Pereira, pertencente a Francisco Pereira Coutinho, na área onde hoje se localiza o bairro da 

Barra. Estavam nos seus limites os últimos vestígios da Vila Velha, fundada pelo donatário da 

Capitania, e as casas dos descendentes do Caramuru que se dividiam de Brotas, no Rio 

Vermelho, até a beira-mar, subindo a colina, chegando até a freguesia de São Pedro, nas 

Mercês, no Convento das Ursulinas, e as Pedreiras, próximo à Igreja da Conceição da Praia. 

 

3.1.1.2. Condições sanitárias da cidade no século XIX 

 Apesar de ter sido destituída de capital da colônia, Salvador manteve sua importância como 

polo de atração de imigração e, no século XIX, sua população praticamente quadruplica, o 

que Mattoso (1992, p. 113) justifica através do crescimento vegetativo e da migração rural 

dos deserdados do campo, em consequência do declínio do cultivo de cana-de-açúcar e das 

secas no interior da Bahia37.  Salvador só perderia seu posto de segunda cidade brasileira, 

depois do Rio de Janeiro, no início do século XX, quando São Paulo iniciou sua política 

 
37 O ciclo da produção da cana-de-açúcar, que tem seu apogeu por volta de 1650 determinou a ocupação dos 

territórios, em função das terras mais adaptadas ecologicamente a esse cultivo, a exemplo da Bahia. Na colônia 

de plantação de açúcar, o modelo agroexportador assentava-se no tripé “monocultura, latifúndio e mão-de-obra 

escrava”, caracterizando a sociedade colonial dos senhores das plantações, que formavam a aristocracia rural 

brasileira, cuja maior expressão eram as grandes construções rurais das casas-grandes, acompanhadas das 

senzalas ou residências dos escravos e as residências rurais disseminadas dos colonos. Seu núcleo urbano era 

dependente do mundo rural, visto que a aristocracia rural, embora construísse suas casas no meio urbano, só as 

utilizava como segunda residência. 
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industrial que atraía mão de obra, e o sul da Bahia, concomitantemente, começou a se destacar 

pelo cultivo e exportação do cacau. (PINHEIRO, 2002, p. 254-255).  

 

Pinheiro (2011, p. 176) observa que a cidade mantinha a mesma divisão funcional dos séculos 

anteriores e seus limites continuavam os mesmos desde o século XVIII. Ainda assim, apesar 

de seu crescimento demográfico não ter sido intenso como de outras capitais brasileiras (como 

Rio de Janeiro e São Paulo), esse aumento populacional foi suficiente para agravar os 

problemas de infraestrutura e espaço da capital baiana. Pinheiro ainda observa que as 

construções erguiam-se sem ordenação e as ruas eram estreitas e sem alinhamento retilíneo.  

Havia uma completa mistura de ruídos do comércio – com os vendedores ambulantes e as 

negras que vendiam comida pelo centro da cidade – e dos barcos do porto. O mercado de 

produtos de rápida deterioração como carnes, peixes e frutas localizava-se em um local sem 

canalização de esgoto e com grande concentração demográfica. (MATTOSO, 1978, p. 175). 

 

Em adição a essa situação, Fernandes e Gomes (1992, p. 59) ressaltam que “as epidemias 

eram recorrentes nesse período: cólera, febre amarela, peste bubônica. A precariedade 

higiênica da cidade, somada às péssimas condições de saúde e ao ar poluído dos enterros anti-

higiênicos e alimentos podres, tornou as condições de habitabilidade em Salvador ainda mais 

difíceis”.  

 

Na segunda metade do século XIX, conflitos sociais, agravados, sobretudo, pelas crises 

epidêmicas38 e de abastecimento da cidade39, pioraram as condições de vida, higiene e saúde 

dos habitantes de Salvador. Leite (1996, p. 26) observa um trecho do Diário de Notícias, de 

1912, onde o editorialista tenta explicar o porquê do uso do adjetivo velho para referir-se a 

Salvador:  

 

A velha capital da antiga metrópole, quando dizemos velha, não é em 

relação aos seus tresentos e oitenta e três annos de edade, mas sim, a seu 

aspecto colonial – está cheia de edificações seculares, de casas roídas, 

paredes esboroadas, com grossos tóros de pau servindo-lhe de amparo, 

numero considerável de muros fendidos, tudo ameaçador, tudo em 

 
38Ligadas ao surto de febre amarela que debilita a população de 1849 a 1856, imediatamente seguida pela de 

Cholera Murbus que castigou severamente os soteropolitanos e os habitantes do Recôncavo entre 1855 e 1856. 

(MATTOSO, 1978, p. 236). 
39Anos de muita chuva, seguidos de anos de seca, desorganizaram as lavouras e causaram o desabastecimento de 

Salvador que também dependia de importações de gêneros alimentícios do exterior e de outras regiões do Brasil.  
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imminencia de desastres lamentáveis. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 

12/10/1912).  

 

A Cidade Alta era um pouco menos suja. A pavimentação era ruim e desnivelada, além de 

bastante desgastada. Era necessária intervenção dos particulares para a manutenção, já que o 

Poder Público não dava conta. Mattoso (1978, p. 182) conta que, no fim do século XIX, 

algumas intervenções, como a nova praça do mercado, em frente à rua do Taboão, e a 

conclusão da Ladeira da Montanha foram importantes para tornar os bairros do entorno mais 

acessíveis a seus moradores, facilitando a circulação. Mattoso (1978, p. 174) ainda afirma que 

a Câmara Municipal lutou contra a falta de asseio, “publicando e reiterando posturas que 

viessem disciplinar ou abolir certos gestos da população já seculares, como  hábito de jogar 

detritos e águas sujas no meio da rua”. Além disso, outras medidas, como a proibição de 

enterros nas igrejas, construção de cemitérios mais afastados e uma Junta de Higiene, foram 

tomadas pelo Poder Público que se via pressionado pelas elites. (FERNANDES E GOMES, 

1992, p. 59). 

 

Figura 6 - Ladeira de São Bento com vista para a Baía de Todos os Santos 

 

Percebem-se as ruas desniveladas e o comércio de rua. Fonte: Acervo Instituto Geográfico e Histórico 

da Bahia – IGHB. 
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Nesse período, as famílias dos comerciantes começavam a migrar para bairros mais distantes 

como a Penha e a Vitória em busca de um novo estilo de vida, longe da confusão e falta de 

higiene do centro, embora o bairro portuário tenha permanecido como lugar predileto de 

habitação, já que os comerciantes podiam, do andar alto de seus sobrados, comandar seus 

comércios (MATTOSO, 1978, p. 175). Nesses sobrados, o térreo era o armazém ou depósito 

de mercadorias, no primeiro andar estavam os aposentos da família do comerciante, no 

terceiro, ficavam os caixeiros e, no quarto e quinto, novamente as mercadorias.  

 

Na virada para o século XX, a cidade continuava com condições precárias de salubridade, 

vivendo as consequências da epidemia de Cholera Morbus de 185540, com esgotos a céu 

aberto, entre suas ruas estreitas e sem alinhamento, evidenciando que as determinações do 

Livro de Posturas Municipais, de 1829-1859, prosseguiam sem ser obedecidas. Conforme 

Pinheiro (2011, p. 181) foi nesse cenário, que se manteve no início do sec. XX, que 

aconteceram diversas intervenções urbanas para tentar mudar a imagem da cidade colonial, 

ainda baseada na estrutura escravista, pela introdução de novas tecnologias do mundo 

moderno e adaptações a um sistema capitalista de produção e de modo de vida. 

 

No século XIX, apesar das condições de insalubridade, que persistiram até início do sec. XX, 

Salvador viveu algumas intervenções modernizadoras e de expansão da cidade. De acordo 

com Costa (1989, p. 104),  

 

(...) Com o crescimento populacional, novas áreas foram sendo incorporadas 

ao tecido urbano, ao mesmo tempo em que intensificava-se o povoamento 

nas áreas já ocupadas, como a Península de Itapagipe, os Barris, Tororó e 

Rua da Vala, que foi canalizada em 1851. Seriam povoadas principalmente 

as cumeadas, com praticamente dois focos radiais, o Campo Grande e a 

Soledade. A partir do Campo Grande, ocupou-se o Corredor da Vitória, 

Ladeira da Barra, Canela, Garcia e Federação. Da Soledade estendeu-se para 

a Estrada das Boiadas, Cruz de Cosme, São Gonçalo, Cabula, Estrada da 

Rainha e Quintas. Foram ocupadas também as cumeadas do Matatu, Quintas 

das Beatas, Acupe de Brotas e Estrada de Brotas.  

 

A cidade agregou a estes novos espaços áreas sociais, habitações e comércios. Salvador estava 

finalmente transformando-se, motivada pela pressão das classes nobres e abastadas que 

buscavam, através destas intervenções, uma forma de melhorar a logística do porto da cidade. 

 
40Em 1849, houve um também devastador surto de febre amarela, que se constituiu no marco original da doença 

no Brasil. (CARDOSO, 1991, p. 37). 
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Ainda neste período, em 1873, foi construído o Elevador da Conceição,  hoje conhecido como 

Elevador Lacerda. Azevedo (1985, p. 16) também se refere a essas intervenções quando 

descreve as obras de infraestrutura, realizadas a partir de 1855, na capital e no interior do 

estado da Bahia, a exemplo da Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco, de 1856, da 

implantação da iluminação a gás e da inauguração da Companhia do Queimado,  para 

abastecimento de água da população, em 1862. Tais investimentos, segundo o autor, integram 

a estratégia dos países desenvolvidos para melhorar o abastecimento de matérias-primas e 

ampliar os mercados consumidores. 

 

Vale ressaltar que, desde a fundação de Salvador, muitos foram os esforços de conexão da 

Cidade Alta com a Cidade Baixa, a fim de melhorar e dinamizar a circulação entre as duas 

partes da cidade. A criação de acessos, ao longo dos séculos, como as ladeiras da 

Misericórdia, Taboão, Preguiça e Montanha, foi somada à construção de funiculares, dos 

elevadores e à implantação dos bondes. Desse ponto de vista, Zanirato (2004, p. 2) observa 

que os bairros mais distantes do centro passaram a ser mais atrativos à medida que se 

produzia a consolidação dos meios de transporte. Entende-se como centro, até início do século 

XX, a área da primeira ocupação em Salvador e, como bairros mais distantes, Vitória, Barra e 

Graça e península de Itapagipe – que estavam em formação.  

 

Ainda que estas intervenções tenham alterado a dinâmica da cidade, Salvador estava longe de 

ser uma cidade desenvolvida, visto que a circulação de veículos não funcionava de forma 

fluida, havia condições de insalubridade e falta de higiene nas residências e nas ruas. A cidade 

urgia por mudanças mais efetivas, um plano de desenvolvimento para levar Salvador a um 

crescimento mais ordenado. 

 

Fernandes e Gomes (1992, p. 62) observam que, no século XIX, foram realizados muitos 

projetos objetivando fluidificar a cidade, a exemplo das ligações entre as cidades alta e baixa, 

melhorias nas antigas ladeiras e abertura de novas, instalação de elevador hidráulico e planos 

inclinados, abertura da Rua da Vala, conectando diversos pontos da cidade e propiciando 

articulação entre o bonde e o trem. Entretanto, ainda segundo os autores, essas intervenções 

encontram resistência, principalmente quando requerem desapropriações, além de disputas 

entre os empresários de transporte – que buscam fatiar a cidade entre eles –  e os usuários, 

insatisfeitos com a qualidade dos serviços e o preço das passagens. 
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Pinheiro (2011, p. 209) cita, em seu livro, as “Leis e Resoluções Municipais” do final de 

século XIX que “fazem referência à abertura de novas ruas, à regularização de outras, à 

construção de calçadas, à implantação de infraestrutura, tanto no Centro como longe dele. 

Nessas leis, segundo a autora, é possível perceber a diferença de tratamento entre os bairros 

nobres e os bairros proletários. No centro e nos bairros nobres como Vitória, Graça e Barra, 

são implantados serviços de transporte e infraestrutura, enquanto que bairros afastados, como 

a Penha, são referenciados como bairros proletários. (CARDOSO apud PINHEIRO, 2011, p. 

209). 

 

No início do século XX, o então governador J. J. Seabra propôs um plano que promovia  

ampliações, retificações, construção e embelezamento de praças e jardins em um sistema 

definido por vetores de expansão sobre o tecido já edificado (ALMODOVÁR MELENDO, 

KLÜPPEL E ARAÚJO, 2011, p. 50), numa tentativa de distanciar-se cada vez mais da 

imagem colonial. Os novos modelos urbanos da Europa transformaram a mentalidade dos 

governantes brasileiros que buscaram adotar a nova visão dos códigos estéticos e bens de 

consumo europeus. Os espaços públicos deveriam ser largos e embelezados, os mendigos 

deveriam ser retirados das ruas e acolhidos em albergues e a burguesia deveria abandonar os 

casarões lúgubres do centro antigo para os novos palácios ecléticos no bairro da Vitória. 

(PINHEIRO, 2002, p. 222). 

 

3.2. O projeto da Avenida Sete de Setembro  

O Brasil, no início do século XX, vivia a fase conhecida como a Primeira República, também 

conhecida como República Velha, que constituiu a primeira fase da organização republicana 

nacional, que foi desde a Proclamação da República, em 1889, até a chamada Revolução de 

1930. J. J. Seabra, que ocupou o cargo de ministro no governo de Rodrigues Alves (1902-

1906), pode acompanhar as obras de Pereira Passos para a cidade do Rio de Janeiro e foi 

personagem atuante nos episódios referentes à Revolta da Vacina de 190441 (LEITE, 1996, p. 

50), conseguiu viabilizar a reativação das obras do porto de Salvador, através do Governo 

 
41 A tentativa de imposição da vacina obrigatória, como forma de controlar as epidemias e melhorar as condições 

de salubridade da cidade (questões essas intimamente relacionadas aos melhoramentos físicos), desencadeou 

uma revolta generalizada entre a população, que manifestou rebeldemente seu descontentamento com os rumos 

dados à modernização carioca. (LEITE, 1996, p. 50). 
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Federal, fato que deu o pontapé inicial para a reforma da Cidade Baixa, cujo objetivo era 

estender a faixa de terra para ampliar a atividade mercantil da área e trazer a modernidade ao 

local (AZEVEDO, 1985, p. 34). Em seu texto, Leite (1996, p. 53) cita um trecho da primeira 

mensagem de J. J. Seabra, então governador, à Assembleia Legislativa, em 1912, abordando o 

programa Melhoramentos: 

 

Estes melhoramentos devem ser estendidos a toda capital, porque ponto de 

convergência de todas as atividades do Estado, em fácil communicação com 

o litoral do paíz e os centros de civilização exterior, onde, na Europa e na 

América do Norte, se acham os grandes mercados de sua exportação, não 

deve esta cidade continuar no abandono em que já se não encontram, mesmo 

entre nós, capitaes de menor importância. (J. J. SEABRA, Mensagem de 

1912, p. 8-9). 

 

O Governador do Estado da Bahia, considerando a conveniência de serem 

realizados, sem prejuízos dos direitos e obrigações do município desta 

capital, os melhoramentos materiaes de que carece a cidade, nesse sentido, e 

como obra de hygiene e esthetica, da abertura de algumas Avenidas; 

Considerando também que se justifica, com despeza de semelhante 

emprehendimento [...], attendendo às grandes vantagens que resultam para o 

Estado da remodelação desta capital, como à custa dos cofres federaes, está 

sucedendo à área comercial da parte baixa da cidade, como aconteceu no Rio 

de Janeiro com a Avenida Rio Branco, construída pelo Governo Federal, e 

tem acontecido em vários departamentos do paiz e em diversas nações por 

effeito de obras semelhantes, de influencia decisiva sobre adeantamento, 

progresso e civilização das cidades em que as mesmas se fazem [...]. (LEIS 

E DECRETOS de 1912, p. 51-53 apud LEITE, 1996, p. 53). 

 

J. J. Seabra conseguiu que as três esferas governamentais – municipal, estadual e federal – 

realizassem obras concomitantes, evidenciando o poder de articulação do governador. Cada 

esfera assumiu uma parte das reformas. O Federal, por exemplo, executou as obras do porto, 

através do aterramento de uma área do mar, construção de cais e armazéns, alargamento de 

vias e padronizando fachadas da região do Comércio. Ficou sob a responsabilidade federal a 

construção de uma avenida conectando a Cidade Baixa a Itapagipe.   

 

Já o Município deveria asfaltar e calçar diversos trechos de ruas, fazer o alargamento e 

modificação de outras tantas, a exemplo da Rua Chile, Misericórdia e São Pedro. Ficava 

também responsável pela construção de prédios públicos, como o edifício da Assistência 

Pública e a Estação dos Bombeiros. Havia, ainda, o projeto de construção do Teatro 

Municipal que deveria substituir o antigo Teatro São João. Leite (1996, p. 55) afirma que, em 

1912, houve um acordo entre a Intendência de Salvador e o governo do Estado para 
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transferência de algumas intervenções para o Estado, deixando o direito de fiscalização para o 

Município.  

 

Em 1902, como visto no capítulo anterior, o Rio de Janeiro, então capital da República, 

iniciou sua reforma urbana, liderada pelo engenheiro e prefeito da cidade, Francisco Pereira 

Passos, que visava, entre outras particularidades, alteração da malha urbana da cidade e 

abertura de uma grande avenida – Avenida Central, ocasionando a demolição de centenas de 

casarões e a extinção do antigo traçado colonial do centro do Rio de Janeiro. Anos mais tarde, 

este modelo de urbanismo foi levado à capital baiana, respaldado por uma ideologia de 

progresso defendida, principalmente, pela imprensa diária. Peres (1973, p. 2) afirma que os 

jornais baianos, indiscutivelmente, colaboravam na formação da opinião pública, apoiando 

reformas, deslumbrados e anestesiados pelo urbanismo demolidor: 

 

Que o alvião demolidor, desrespeitoso e ousado, impenitente abra no seio da 

velha cidade a alegria nova das vias amplas, modernas, por onde possa 

circular livre e fecunda a vida feliz de um povo forte. (Gazeta do Povo, 

20/05/1912 apud PERES 1973, p. 3). 

 

A Bahia material que guarda ainda todos os característicos de uma cidade 

colonial de tres seculos atraz, vae desapparecer para ceder logar a uma 

cidade moderna construída sob os preceitos rigorosos do progresso. (Gazeta 

do Povo, 29/06/1912 apud PERES 1973, p. 3). 

 

O ideal de cidade civilizada apoiava-se, prioritariamente, nos exemplos europeus, mas as 

cidades brasileiras que passaram por modernizações também serviam de exemplo a serem 

seguidos. Leite (1996, p. 39) aponta dois trechos do Diário de Notícias que evidenciam a 

construção dessa imagem negativa de Salvador: 

 

É uma tristeza, é uma vergonha nossa, quando lemos, quando vemos, quando 

ouvimos o que se vae lá pelo sul, por S. Paulo, por Minas Gerais, pelo Rio 

de Janeiro, pelo Paraná, por Santa Catharina, pelo Rio Grande do Sul. 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 15/03/1912, p. 1). 

 

E quando ouvíamos, quando líamos, quando sabíamos o que é S. Paulo, o 

que é o Rio de Janeiro, o Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Pará, 

Amazonas, com suas avenidas extensas, suas ruas largas, seus edifícios 

elegantes, seus theatros, seus jardins, sua iluminação magnífica, para o gozo, 

o conforto, o bem estar de todos da sua população, ricos e pobres, nos 

invejamos o bom fado que há presidido à vida daquelles departamentos 

felizes do nosso paiz. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 15/07/1912, p. 1). 
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J. J. Seabra contava, além da imprensa, com o apoio do Intendente da capital, Júlio Brandão, e 

do secretário Arlindo Fragoso, além da compreensão do Arcebispo D. Jerônimo Thomé da 

Silva, que, segundo Peres, era indiferente ao valor histórico dos imóveis da Arquidiocese. 

Peres (1973, p. 9) observa que o arcebispo e os governantes encontravam respaldo em 

historiadores, a exemplo do estudioso Braz do Amaral, que defende ao longo do seu artigo, no 

Jornal de Notícias, de 01/06/1912, o projeto de construção da avenida:  

 

O projecto de remodelação desta cidade, intentando com intelligencia e 

energia pelo actual intendente que parece tomar pelas cousas do município o 

interesse real e sincero, que de ordinário somente se costuma ver entre os 

administradores da própria fazenda, que não da Republica, quase sempre 

deixados estes em plano secundário, pelos patrocinios de partido, senão 

preferidos pelos de especuladores ávidos, traz, nas suas linhas geraes o 

sacrifício de uns tantos edifícios que são memoráveis na nossa história. 

 

Não é razão para que perdurem eles deante da civilização, da hygiene e da 

boa fama de uma cidade, que poderia ser belíssima, mas que, entretanto, 

muito prejudicada é sua esthetica, por effeito da collocação irregular dos 

edifícios [...]. 

 

Entre os edifícios que têm que ser demolidos está a capellinha da Ajuda, que 

realmente, não pode permanecer, onde está, assim como a egreja da Sé, pois, 

collocadas como se acham, servem de obstáculo à circulação, à ventilação e 

à esthetica das ruas que as circundam 42. 

 

O entendimento de uma cidade belíssima, ao final do século XIX e início do século XX, 

dialoga com a estética buscada pelo pensamento modernizador da época. Observa-se, nesse 

sentido, uma admiração pelo “novo”, posto como “belo” ou “o ideal”, e o “antigo” rechaçado, 

entendido como feio e antiquado.   Aron (1993, p. 30) salienta que “a consciência da 

modernidade vem à tona através da procura da inovação, aliada à ruptura de padrões estéticos 

tradicionais”. Já Feldhues (2003, p. 33) observa que “o passado possuía um peso cada vez 

menor na orientação das práticas do presente. Ao contrário, o entusiasmo produzido pela 

sensação de progresso contínuo conduziu os olhares para o futuro, enquanto que o passado foi 

preterido como o lugar do obsoleto, do ineficiente e mesmo da ignorância”.  

 

Salvador seguia a tendência nacional de rechaço do passado colonial em razão de modernizar 

a cidade ao adotar a estética europeia da época: neoclássica e eclética. A burguesia e os meios 

de comunicação, controlados por ela, disseminavam essas ideias e incentivavam as mudanças 

 
42 Amaral, Braz do. Jornal de Notícias, Bahia, 01/06/1912. In: Peres, 1973, p. 9. 
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na capital baiana. O projeto de reforma da Cidade Alta deveria modernizar, embelezar e 

transformar a Avenida Sete de Setembro.  

 

Pinheiro (2011, p. 219) afirma que o projeto teve três versões. A segunda delas foi proposta 

pelo engenheiro Jerônimo Teixeira de Alencar Lima, que também havia trabalhado na 

reforma de Pereira Passos, foi elaborado em 1912 e denominado “Plano geral de 

melhoramentos em parte da cidade do Salvador”. O plano apresentava melhorias no 

saneamento, no conforto e da plástica arquitetônica, indispensáveis à vida moderna. 

(PINHEIRO, 2011, p. 219). Seu projeto tinha como elemento central a abertura de uma larga 

avenida, que ia da Praça Castro Alves ao Campo Grande, em linha reta, e recebeu dura crítica 

por destruir a malha urbana original da cidade. Ademais, o custo com as desapropriações e 

obra seria demasiado elevado para o orçamento da cidade e Salvador não possuía a mesma 

disponibilidade financeira do Rio de Janeiro, a capital.  

 

O projeto, que foi realmente construído, foi uma nova versão do proposto por Alencar Lima, 

onde apenas parte das intervenções foi realizada, não excluindo a abertura da avenida, mas 

adaptando-a à malha existente. O Diário de Notícias, em 1912, que anunciava o decreto nº 

1.159 de 24/08/1912, especificando o valor desprendido para obra e como seria a abertura da 

nova avenida, assinala:  

 

[...] O governo do Estado abriu o credito inicial de 500 contos de reis para 

construir [...] uma avenida de 21 metros de largura com passeios de três 

metros, o qual, partindo de base da ladeira de S. Bento e pelo eixo dessa rua, 

vá ter com alinhamento rectos e curvos, convenientes concordados, ao 

Pharol da Barra, attravessando as ruas de S. Pedro, Duarte, Piedade, Mercês, 

Praça da Aclamação, canto do Passeio Publico, lado do mar do Forte de São 

Pedro, Campo Grande, Corredor da Victoria, ladeira da Barra e facha do mar 

até o Pharol, edificando-se no trecho entre o Passeio Publico e o Campo 

Grande um jardim suspenso com vários terraços em níveis differentes. 

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 26/06/1912, p. 1). 

 

O projeto da Cidade Alta, realizado durante o período de 1912 a 1916, previu a realização de 

reformas de fachadas, abertura e alargamento de avenidas, pavimentação, edificações 

públicas, jardins e praças. Seu objetivo era criar um vetor de expansão para conectar o centro 

antigo de Salvador aos novos bairros de expansão da cidade. Seu traçado teria um total de 4,6 

km de extensão e 21m de largura, com 3m de passeio, à exceção do trecho da Ladeira da 

Barra, cuja largura permaneceu a mesma (PINHEIRO, 2002, p. 238).  
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É possível observar na Planta 10, elaborada por Pinheiro (2011, ANEXOS), um mapa 

contendo informações sobre os trechos que foram construídos e os que não foram executados, 

a partir do plano de Alencar Lima, de 1912. O trecho da Avenida Sete de Setembro e as ruas 

perpendiculares, por exemplo, destacados em vermelho, não foram a diante. Observa-se um 

traçado entre a Piedade, a Avenida Sete e a Lapa, formando uma circunferência/rotatória que 

receberia ruas convergentes – forma muito similar ao traçado proposto por Haussmann para 

Paris e ao projeto para o bairro de Recife (também inspirado no modelo haussmanniano). 

Pinheiro (2011, p. 249-250) observa:  

 

A ideia de aberturas haussmannianas (percées) faz parte de um ambicioso 

projeto para Salvador, apresentado, em 1912, pelo Engenheiro Alencar 

Lima, que propõe a construção de artérias largas e retas, com praças em 

elipses e circulares, com clara inspiração na rede viária implantada por 

Haussmann em Paris. 

 

Nesse momento, cabe a discussão trazida por Pinheiro (2011, p. 250) sobre a direta influência 

de Haussmann no projeto de J. J. Seabra. Entende-se, assim como a autora, que, como não 

houve rasgos significativos nos quarteirões e na malha urbana, a abertura da Avenida Sete 

distancia-se das percées haussmannianas. Além disso, “por ser respeitado o traçado original 

das ruas, essas não resultam necessariamente em vias retas, nem há o objetivo de ressaltar 

monumentos históricos, criando perspectivas monumentais”, como foi possível identificar 

essas características também na Gran Vía de Madri.  
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Planta 10 - Projeto de intervenção de Alencar Lima / J. J. Seabra 

 

Nesta planta, observa-se o traçado em vermelho, proposto por Alencar Lima em 1912, que não foi 

executado. Fonte: Pinheiro (2011, ANEXOS). 
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Ainda assim, para o alargamento e construção da Avenida Sete de Setembro, foram cortados 

palacetes do século XVIII e XIX e igrejas, entre outras edificações. O Mosteiro de São Bento 

somente permaneceu de pé pela luta dos monges e cidadãos para manter o patrimônio. O 

projeto original de Alencar Lima43 tinha previsto uma avenida retilínea, demolindo o 

mosteiro. No entanto, graças a esses protestos, principalmente do Abade D. Majolo Caigny, 

nesse trecho, a avenida foi desenhada de forma a contornar a edificação, salvaguardando a 

integridade do monumento histórico e contornando-o por sua lateral direita. Uma nota do 

Diário de Notícias, de 7/5/1912, especifica algumas tantas edificações que deveriam ser 

demolidas para a continuidade das obras, ressaltando: “Nestes melhoramentos estão 

compreendidas as demolições por completo da egreja da Sé, capella da Ajuda, Theatro S. 

João, estação do Plano Inclinado, todas as 21 casas da Rua Chile, lado da terra, os edifícios da 

Praça Castro Alves”. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS apud PERES, 1973, p. 4). 

 

À época, distintos articulistas dos jornais locais expunham suas opiniões defendendo ou não a 

derrubada do trecho do Mosteiro de S. Bento. Enquanto H. de M.44 defendia a manutenção do 

mosteiro, afirmando que seria um atentado, um “abantesma trágico45”, J. de Cardoso defendia 

a demolição  ressaltando: “que venham, pois, as avenidas, que venham, mesmo através dos 

mais ingestes sacrifícios, e que o camartello da civilização não mais encontre pela frente os 

paredões de algum mosteiro. Elevemos a Bahia46”. 

 

 
43Ver Peres (1973, p. 14). 
44 H. de M. Diário de Notícias, Bahia, 03/09/1912. O nome completo do autor não pode ser identificado. Dessa 

mesma forma, o autor é citado por Leite (1996).  
45 Abantesma: 1. Avejão, fantasma, duende, espectro. 2. Objeto muito grande, espantoso. (Dicionário Michaelis, 

2015). 
46 J. de Cardoso. Jornal de Notícias, Bahia, 10/09/1912. 
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Planta 11 - Planta indicando o traçado da Avenida Sete de Setembro no trecho do Centro 

 

Indica as igrejas e edifício público que foram demolidos ou parcialmente cortados durante as obras de 

abertura da Avenida Sete de Setembro. 1. Igreja de São Pedro, 2. Edifício do Senado, 3. Igreja do 

Rosário, 4. Igreja e Convento das Mercês. Em amarelo, Avenida Sete de Setembro. Fonte: Acervo 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. Alterações realizadas pela autora. 

 

A resistência de muitos proprietários em permitir o corte ou demolição de seus imóveis foi 

uma dificuldade constantemente enfrentada por J. J. Seabra, principalmente na obra da 

Avenida Sete de Setembro, pois consideravam as indenizações de valores muito aquém do 

que os imóveis valiam.  Leite (1996, p. 74) cita um exemplo de um proprietário nas Mercês 

que só permitiu a derrubada de metade de um imóvel, pois alegava ter recebido apenas 

metade da indenização devida e temia sofrer um calote. A Igreja de São Pedro (Foto 4) foi 

totalmente demolida e em seu lugar foi construída a Praça Barão de Rio Branco, onde foi 

implantado um relógio importado da França, hoje conhecido como Relógio de São Pedro. A 

Igreja do Rosário, de 1746, e o Convento das Mercês, de 1735, tiveram parte de sua estrutura 

também demolida para permitir o traçado da avenida. 
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Outra edificação de importância que teve parte de sua estrutura cortada foi o edifício do 

Senado (ver fotos 5 e 6), que teve um trecho de quase metade de seu comprimento demolido, 

por volta de 1913, como é possível observar nas fotos XX e XX, de 1906 e 1915, 

respectivamente. Observa-se ainda na foto de 1915 que o gradil que delimitava a Praça da 

Piedade foi retirado. 

 

Foto 4 - Antiga Igreja de São Pedro, demolida para a construção da Av. Sete de Setembro 

 

Fonte: Col. Allen Morrison 
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Foto 5 - Antigo cartão-postal, publicado pela J. Melo, em 1906 

 

Observa-se o edifício do Senado, antes do alargamento da Avenida Sete de Setembro, entre 1912 e 

1914. Fonte: Acervo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. 
 

Foto 6 - Edifício do Senado, em 1915, após a obra de alargamento da Avenida Sete de Setembro 

 

Posteriormente abrigou o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. Fonte: Acervo Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB. 

 

Já em 1913, se notavam nos jornais as inaugurações e reinaugurações de estabelecimentos 

comerciais e de serviço, onde se observavam os moldes modernos sempre referenciados na 
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estética europeia, tornando-os dignos de uma sociedade mais civilizada. No Jornal A Tarde de 

julho de 1913, encontra-se o seguinte registro: 

 

Os senhores lembram-se, naturalmente, de uma casinha de duas portas que 

existiu há um anno passado [...] com o nome de “Café America”. 

Era um restaurante digno da cidade “descivilizada” de então, funcionando 

num pardieiro indigno. Afinal. Veio a remodelação e o pardieiro foi 

condemnado [...]. 

Pois é esse o cafesinho de aldeia, que depois de amanhã abre as suas portas 

num dos palácios levantados, pela Santa Casa da Misericórdia, na Rua 

Conselheiro Dantas. E agora o “America” é tudo que há de mais “chic” de 

mais “avenida”, decoração finíssima, finíssimos mostruários, serviço 

parisiense de “garçons” de jaqueta e outras cousas dignas de remodelação da 

cidade. (A TARDE, 12/07/1913, p. 2 apud LEITE, 1996, p. 61). 

 

Outro trecho interessante destacado por Leite (1996, p. 62) refere-se à reforma e à 

inauguração do café e restaurante do Hotel Paris, localizado entre a Ladeira de São Bento e a 

Praça Castro Alves: 

 

Acompanhando a reforma porque está passando a nossa Capital, e animados 

por esse auspicioso facto, os proprietários acabam de transferir para o 

pavimento térreo o seu salão de refeições, creando, além disso, uma secção 

especial para os serviços de gelados, chocolate, refrescos e mais artigos 

desse ramo, os seus proprietários no intuito de bem servir ao público, não 

tem poupado esforços para apresentar um estabelecimento digno desta 

cidade e assim esperam o bom acolhimento dos seus amigos fregueses e ao 

publico em geral. (A TARDE, 11/08/1913, p. 2 apud LEITE, 1996, p. 63). 

 

A reforma permitiu a fluidez entre os diversos pontos da cidade e o porto, favorecendo o 

comércio, destinando zonas próximas ao centro, como Barra, Graça e Vitória, às classes 

sociais abastadas, enquanto os mais pobres permaneceram no centro antigo – cada dia mais 

abandonado – por não terem condições de pagar os transportes. Vale salientar que esse quadro 

iniciou a ser traçado em meados do séc. XIX, assim que se instalaram os primeiros projetos de 

meios de transporte.  

 

As demolições e interdições de casas pela saúde pública apenas agravaram a problemática, 

como aponta Leite (1996, p. 68). J. J. Seabra inicialmente falava em construção de casas 

populares, mas, no decorrer do processo de intervenção, voltou-se para os distritos mais ricos 

da Sé, São Pedro e Vitoria. Apenas buscou, posteriormente, incentivar a construção de novas 

casas, ao firmar um acordo com diversos empresários, isentando-os de impostos fiscais, em 
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troca de projetos e construção de habitações populares47. Conforme Cardoso (1991, p. 124), 

em seu estudo sobre a questão da habitação proletária em Salvador, na Primeira República, 

não houve nenhuma menção de construção e entrega das unidades aprovadas pelos decretos 

de Seabra. Outro fator que agravava a situação das moradias era o aumento considerável dos 

aluguéis, constantemente evidenciado pelas famílias que precisavam deslocar-se para regiões 

bem afastadas do centro antigo. Em um trecho do Diário de Notícias, de 1912, é possível 

observar uma crítica nesse sentido: 

 

Em todas as cidades do orbe civilizado, às reconstruções, às aberturas de 

novas e grandes artérias precede a creação de casa para o proletariado, para o 

empregado publico de pequeno ordenado, para aquelles, emfim, quede modo 

nenhum podem viver no luxo de uma soberba avenida, mas têm, ninguém 

lh’o negará, direito à vida e as commodidades de que gozam os prediletos da 

fortuna, os escolhidos da sorte. Entre nós não se entendeu assim. Por quê? 

(H. de M. “Avenidas Fatídicas”, Diário de Notícias, 30/08/1912, p. 1). 

 

Os jornais, ainda que sempre defensores das reformas, começaram a criticar, principalmente 

no governo estadual, a preferência pelos bairros mais nobres – Graça, Barra, Canela, Vitória, 

Mercês: bairros dos distritos de São Pedro e Vitória – começando a considerar as reformas 

elitistas, uma vez que beneficiavam os melhores bairros, onde residiam os estratos mais 

elitizados da população. A questão chegou a ser abordada pela mídia, em um artigo do Diário 

de Notícias em 1912: 

 

Já está mais do que evidente a falada remodelação da cidade da Bahia, pela 

maneira pretendida, longe de ser um grande benefício para o povo, será, 

muito pelo contrário, mais um dos males que o acabrunharão.  

 

Porque só doutores, os políticos, os capitalistas é que têm direito à boa 

vontade do governo? Porque sómente para elles é que se devem voltar os 

cuidados da administração? (“De móveis às costas”, Editorial, Diário de 

Notícias, 15/07/1912, p. 1). 

 

 

Leite (1996, p. 65) observa um comentário de um articulista do jornal A Tarde de 12/07/1913 

que comparava a cidade a uma família, onde sempre existem os filhos preferidos: 

 

 
47 Este encontro de J. J. Seabra com os empresários está registrado no Jornal de Notícias de 21/08/1012, p. 1 e 

nos decretos nº 1.210, nº 1.216, nº 1.234, nº 1.253 e nº 1.254. (LEITE, 1996, p. 68). 
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Em certas famílias, por mais, às vezes, que os paes dissimulem, não podem 

esconder a preferência por um filho. É sempre o mais considerado, e nem 

sempre o melhor procedimento. É o caso da Bahia. Por um lado, o governo 

não esconde o seu amor pela Victoria, pela Graça, Barra, Campo Grande e 

Mercês, as ruas distinctas; por sua vez, Sr. Intendente é todo estima pela Sé. 

 

Uma segunda percepção de cidade, veiculada nos jornais, e distinta daquela 

formulada por Seabra (cujas obras em seus resultados práticos beneficiaram 

apenas os melhores espaços da cidade), defendia que outros locais deveriam 

ser atingidos pela remodelação. Vários bairros e distritos, de caráter bem 

mais populares, sofriam uma grave situação de abandono, sendo, por isso, 

mais pertinente à remodelação voltar-se para eles. Seria o caso dos diversos 

logradouros pertencentes aos distritos de Santo Antonio, Brotas, Mares e 

Penha. Ou de bairros como o Bonfim, o Retiro, o Cabula e o Tororó.  

 

As obras de remodelação eram constantemente paralisadas pela falta de recursos que foram 

conseguidos através de empréstimos a instituições de crédito nacionais e estrangeiras. Leite 

(1996, p. 70-71) afirma que Seabra foi autorizado pela Assembleia Legislativa a contrair um 

empréstimo de até 10 milhões de libras esterlinas48, mas, por conta da iminência da grande 

guerra, houve um período de retração e o empréstimo foi adiado e, posteriormente, cortado do 

crédito estrangeiro. Assim, Seabra buscou solucionar o problema lançando títulos da dívida 

pública e pagando aos empreiteiros com apólices, embora as paralisações e retardamento das 

obras tenham persistido. Greves e paralisações foram recorrentes no período das intervenções, 

sempre noticiadas pelos jornais A Tarde e Diário de Notícias. 

 

As obras do largo do antigo Teatro São João – a Praça Castro Alves – e a Avenida Sete foram 

bastante prejudicadas com essas paralisações. Em sua mensagem de balanço em 1914, Seabra 

afirmou: 

 

Era de saber, dados os embaraços ocorridos em todo anno de 1914, que as 

obras, em andamento no Estado, não poderiam ter, nesse período de tão 

continuados contratempos, a mesma actividade verificada no anno anterior. 

Desde que foram escasseados os recursos, e os materiaes, estes também, 

tanto aqui como no Rio, começaram a faltar, elevando-se desmarcadamento, 

os preços, sempre exigidos à vista, nada havia que se extranhar na lentidão 

das obras ou mesmo na sua temporária suspensão. Paralysadas que o 

tivessem sido, tudo se justificaria pelas circumstancias do momento. (J. J. 

SEABRA. Mensagem de 1915, p. 105). 

 

 
48 Peres (1973, p. 6) afirma que a Lei nº 894, de 19 de junho de 1912, permitia o empréstimo de fontes 

estrangeiras e seu gasto pelo Executivo para investimento em avenidas ou estradas de rodagem (conforme letra 

“i” do §2), podendo ainda emitir apólices estaduais com juros não acima de 5% [...] “destinados a completar os 

recursos necessários para a efetivação dos vários melhoramentos previstos”. 
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A Avenida Sete foi inaugurada, por completo, no dia sete de setembro de 1915, com a 

presença do governador, auxiliares e secretários, políticos e autoridades, representantes dos 

empreiteiros e um imenso público. Nesse mesmo ano, firmou-se um acordo com a Intendência 

de Salvador para que o governo estadual fizesse a manutenção da recém-inaugurada via e a 

mantivesse como cartão-postal da cidade.  

 

Foto 7 - Única foto que existe da inauguração da Avenida Sete, em 1915 

 

Fonte: Acervo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB 

 

Compartilha-se do pensamento de Leite (1996, p. 56) quando considera que “a obra da 

Avenida Sete foi, sem dúvida, a mais importante definida pelo Estado neste contexto de 

remodelação. O impacto por ela provocado na paisagem, visto constituir uma intervenção 

radical em um extenso trecho da capital e somado aos enormes recursos nela investidos, 

definem esta importância”. 

 

3.3. Desdobramentos da Avenida Sete de Setembro no contexto urbano de Salvador 
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Após as reformas do Programa Melhoramentos e, sobretudo, da Avenida Sete de Setembro, os 

terrenos da área sofreram forte valorização. Cardoso (1991, p. 65) observa que “a reforma 

levou a expulsão contínua dos moradores em favor do comércio, em várias áreas centrais da 

cidade. Nas freguesias centrais, muitas edificações se tornaram estabelecimentos de negócios. 

[...] A freguesia da Sé, embora ainda conservasse seu papel de centro administrativo desde a 

fundação da cidade, também passaria por um processo de transformação que a tornava cada 

vez mais uma área de negócios”.  

 

A pesquisa de dissertação de Cardoso (1991, p. 67) estuda a demanda por habitação, 

principalmente popular, que Salvador sofria na época da Primeira República. O incremento da 

densidade populacional e a expansão dos negócios e comércio nos antigos centros residenciais 

soteropolitanos provocaram a carência por residências e, consequentemente, o aumento dos 

aluguéis, além da péssima qualidade dos imóveis oferecidos. Com a abertura da Avenida Sete 

de Setembro e a valorização dos imóveis no local, ficou evidenciado o investimento realizado 

pelo poder público numa área particular de interesse das classes dominantes, em detrimento 

dos investimentos para solucionar a questão da moradia. Os pobres mantiveram-se no centro 

antigo, vivendo nos antigos sobrados insalubres, transformados em cortiços, onde estavam 

próximos ao local de trabalho.  

 

Fernandes & Gomes (1992, p. 55) questionam o processo de modernização de Salvador e qual 

foi a lógica dessa transformação. “Teria sido essa reforma apenas idealizada para as classes 

dominantes?” Como visto anteriormente, através do estudo de Leite (1996), a imprensa 

desempenhou um papel importante na crítica a esse caráter elitista da reforma, ao questionar 

se apenas os bairros mais abastados receberiam intervenções e a necessidade de um programa 

habitacional. Afinal, a abertura da Avenida Sete de Setembro criou um eixo de expansão na 

direção sul da cidade, transformando as edificações em seu percurso em casarões ecléticos e 

neoclássicos e valorizando as terras no seu entorno, a fim de gerar espaços privilegiados. 

Pinheiro (2011, p. 243) justifica esse pensamento afirmando que “a elite da cidade idealizava 

uma cidade europeizada e ‘branca’, mas encontra limites em sua materialização, já que 

Salvador é composta por 75% de sua população de negros e mestiços”. O fato é que o 

governo buscou materializar sua cidade europeizada na construção da Avenida Sete de 

Setembro e, assim, foi criada uma via que se diferenciava do restante da cidade.  
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A Avenida Sete de Setembro possui, em seu percurso, três trechos que podem ser analisados 

separadamente (ver Mapa 5). O primeiro deles, que vai da Ladeira de São Bento ao Campo 

Grande, caracteriza-se por sua proximidade à região comercial da Rua Chile e centro antigo. 

O segundo trecho, formado pelos novos palacetes, construídos ao final do século XIX, 

obedecendo às novas regras de higiene, ao estabelecer recuos frontais e laterais entre os 

casarões (ver Foto 16 e figuras 7 e 8). O terceiro trecho, na Barra, mais veraneio, foi ocupado 

por novas casas de dois pavimentos para classe média.  

 

A partir da reforma de J. J. Seabra, a Avenida Sete de Setembro se converteu em um 

importante eixo da cidade. Pinheiro (2011, p. 213) observa que “a Cidade Alta não muda sua 

função de centro administrativo, religioso e, agora, também, comercial, prolongando-se em 

direção ao Campo Grande, além do qual estão os bairros ricos”. Como dito anteriormente, seu 

projeto, nas primeiras décadas, trouxe prosperidade e elegância para seus passeios, onde era 

possível observar as senhoras ricas passeando pela Avenida Sete de Setembro. “A extensa e 

bela Avenida Sete de Setembro, asfaltada, arborizada, bem iluminada, cheia de magníficos 

palacetes, aqui e ali interceptada em bem cuidados jardins” (UBATUBA apud FERNANDES 

& GOMES, 1992, p. 54). Sua valorização resulta na sua apropriação pelas classes 

dominantes, que ali fixam residências, instalam seus escritórios e estabelecem as melhores 

lojas da cidade, e  na expulsão da população mais pobre que antes vivia em cortiços em partes 

dos Distrito da Sé e São Pedro (PINHEIRO, 2011, p. 42). 

 

Ao longo de seu trajeto, além do alargamento, a reforma propôs alterações nas fachadas dos 

casarões e jardins em casas que foram parcialmente demolidas e nas que não sofreram danos, 

mas deveriam seguir a mesma linha. A linguagem arquitetônica trazida da Europa – 

Neoclassicismo e ecletismo – embora já em uso no período, domina as construções, 

principalmente nos trechos do Centro e da Vitória. Pinheiro (2011, p. 215) afirma que “a nova 

burguesia abandona os sobrados escuros e mal ventilados, passando a viver em novas 

mansões, que seguem os modelos vindos da Europa e dos Estados Unidos”. 
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Mapa 5 - Indicação dos três distintos trechos da Avenida Sete de Setembro sobre base SICAR/1992 

 

1) Em vermelho, o primeiro trecho da Praça Castro Alves ao Campo Grande; 2) Em laranja, trecho do 

Campo Grande e Corredor da Vitória; 3) Em amarelo, terceiro trecho, da Ladeira da Barra ao Forte de 

Santo Antônio. 
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O primeiro trecho – da Praça Castro Alves ao Campo Grande – foi o que teve mais 

edificações cortadas e demolidas. Observa-se pelas fotos 8 (1884), 9 (1888) e 10 (1930) que 

os jardins frontais dos casarões na Ladeira de São Bento foram reformados, recebendo 

pavimentação e paisagismo. Os muros e muretas datam das últimas décadas do século XIX, 

conforme é possível observar através das fotos 8 e 9. Além disso, houve o ajardinamento e 

iluminação da via e, posteriormente, a implantação da linha de bonde. O Mosteiro de São 

Bento teve um trecho à direita demolido para o alargamento da via. No que se refere às 

demolições, foram observadas as críticas e resistências por parte dos donos dos imóveis, 

insatisfeitos com o valor pago nas desapropriações, e o caso do Mosteiro de São Bento, que 

encontrou na luta dos monges oposição à demolição da edificação. 

 

Anterior à avenida, foi também inaugurada, em 1902, a Rua Chile com suas confeitarias e 

lojas da moda, onde as senhoras ricas podiam comprar e reunir-se para cafés e encontros. O 

local também era visitado pela elite intelectual da capital. 

 

Foto 8 - Vista da Ladeira de São Bento, em 1884, antes da reforma 

 

Fonte: Pinheiro, 2011, p. 230 
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Foto 9 - Ladeira de São Bento em 1880 

 

Foto: Guilherme Gaensly -Fonte: Ferrez, 1988, p. 113 

 

Foto 10 - Vista da Ladeira de São Bento, aproximadamente em 1930, após implantação dos bondes.  

 

Fonte: Pinheiro, 2011, p. 230 
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A Foto 11 mostra o Largo de São Pedro, após a inauguração da Avenida Sete de Setembro, no 

ano de 1916. A Igreja de São Pedro Velho foi demolida por inteiro para a abertura do largo e 

criação do espaço público, que, posteriormente, em 1916, recebeu o relógio oriundo da 

França. Já as fotos 12 e 13 mostram vistas da Praça da Piedade em dois distintos momentos: 

1) em 1861, aproximadamente 40 anos da reforma, quando as vias ainda eram de terra, não 

havia calçamento ou ajardinamento e o lixo era depositado em qualquer local; 2) em 1930, 15 

anos após a inauguração da Avenida Sete de Setembro, onde é possível ver à esquerda, o 

Gabinete Português de Leitura, inaugurado em 1918, e ao fundo, a Igreja da Piedade, cuja 

fachada foi reformada no início do século XX. Houve a pavimentação das vias e calçadas e 

ajardinamento da praça. 

 

Foto 11 - Largo do Relógio de São Pedro em 1916, após a inauguração da Avenida Sete de Setembro 

 

Fonte: Acervo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB 
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Foto 12 - Praça da Piedade em 1861 

 

Foto: Benjamin Mulock. Fonte: Ferrez, 1988, p. 58  

 

Foto 13 - Praça da Piedade após a obra da Avenida Sete de Setembro 

 

Ao fundo à esquerda, o Gabinete Português de Leitura, inaugurado em 1918, e a Igreja da Piedade, 

cuja fachada foi reformada no início do século XX. Fonte: Acervo Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia – IGHB. 

 

No trecho do Corredor da Vitória, estavam localizadas as residências particulares de ricos 

habitantes da cidade. Segundo testemunho de Kidder (apud Mattoso, 1978, p. 178), “lugar 
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nenhum (existe) que rivalize com o morro da Vitória. Ali se encontram os mais belos jardins 

da Bahia, as mais encantadoras alamedas e as mais vastas extensões de sombra. Aí se acham 

também as melhores casas, o melhor clima, a melhor água e a melhor sociedade”. 

Posteriormente também foi inaugurada a linha de bonde que facilitava a conexão da área com 

o centro antigo, comercial e financeiro da capital.  

 

O terceiro trecho caracteriza-se por ser uma antiga colônia de pescadores, posteriormente 

conhecida como Vila do Pereira (ver fotos 17 e 18), urbanizada mais intensamente após a 

construção da Avenida Sete de Setembro com casas unifamiliares de dois pavimentos, mais 

simples, pertencentes a famílias de classe média burguesa que buscavam afastar-se do centro 

antigo.  Nesse trecho não houve alargamento da avenida, apenas a conexão com os outros dois 

trechos e reconstrução de partes da via ainda em estrada de terra. 

 

 

Foto 14 - Campo Grande, 1880 

 

Foto: Guilherme Gaensly. Fonte: Ferrez, 1988, p. 120 
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Foto 15 - Campo Grande em 1880 

 

Foto: Guilherme Gaensly. Fonte: Ferrez, 1988, p. 120 

 

Foto 16 - Corredor da Vitória, em 1885 

 

Foto: Rodolfo Linderman. Fonte: Ferrez, 1988, p. 187 
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Figura 7 - Largo da Vitória em 1915 

 

Fonte: Acervo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB 
 

Figura 8 - Postal de Joaquim Ribeiro, do início do século XX, após o alargamento do Corredor da 

Vitória 

 

Fonte: Acervo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB 
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Foto 17 - Vista da Ladeira da Barra em 1860 

 

Ao fundo, a Igreja de Santo Antônio da Barra. Foto: Benjamin Mulock. Fonte: Ferrez, 1988, p. 62. 

 

Foto 18 - Vista do Porto da Barra em 1884 

 

Ao fundo, a Igreja de Santo Antônio da Barra e o Forte de Santa Maria (à esquerda). Foto: Marc 

Ferrez. Fonte: Ferrez, 1988, p. 138. 
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Observa-se no discurso de J. J. Seabra, citado anteriormente neste capítulo, a enfática ideia de 

abrir avenidas para higienizar e tornar salubre os centros das cidades.  Pinheiro (2011, p. 234) 

observa que “para a abertura da Avenida Sete de Setembro, o tecido urbano não sofre 

alterações radicais, pois não se cortam ou derrubam quarteirões, como ocorreu na abertura da 

Avenida Central no Rio, ou do Bulevar Sebastopol, em Paris”, entretanto, a vontade política e 

o autoritarismo como foram realizadas as reformas assemelham-se ao prefeito parisiense. 

Pinheiro (2011, p. 249) também observa que não foram encontradas outras referências 

comparativas entre “as obras em Salvador e as realizadas por Haussmann, em Paris, embora 

alguns autores classifiquem essas obras como ‘urbanismo demolidor’”. 

 

Por fim, vale ressaltar a importância histórica da criação da Avenida Sete de Setembro no 

desenvolvimento da cidade de Salvador, confirmando-a como eixo dinâmico de crescimento 

da cidade na direção sul.  Além disso, entende-se esta via como uma grande avenida, pois dos 

três pontos de vista colocados por Terán (Lampreave et al., 2011, p. 267, tradução nossa) – o 

funcional-circulatório, o econômico-social e o ambiental-arquitetônico – a Avenida Sete de 

Setembro cumpriu todos estes, após sua finalização. Trata-se de uma via que conecta o centro 

antigo da cidade com a área de expansão (Barra, Graça, Vitória), possui funções 

representativas e aglutinadoras de comércio e, à época de sua inauguração, propiciava 

sentimentos de grandeza e modernidade almejados pela sociedade.  
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4. AVENIDA DE LA PALMERA, SEVILHA 

4.1. Sevilha: contexto histórico e social 

Sevilha – capital da Comunidade Autônoma da Andaluzia e província homônima – está 

localizada ao sul da Espanha, a 531 km de Madri, na região de planície do Rio Guadalquivir, 

que atravessa a província e se relaciona intensamente com a dinâmica da cidade. Possui mais 

de 2.500 anos de existência à frente da outra cidade em estudo: Salvador. Durante mais de 

dois milênios foi criada, dominada e recriada por tartessos, romanos, muçulmanos e católicos. 

Sua posição sempre foi de importância para o reino espanhol, já que abriga o único porto 

fluvial do país que teve primordial desempenho durante a expansão ultramarina, nos séculos 

XVI e XVII, quando Espanha colonizava as Américas.  

 

Mapa 6 - Localização da cidade de Sevilha em relação à Província homônima, à Comunidade 

Autônima de Andaluzia, dentro da Espanha, ao Brasil e ao mundo 

 

 

O rio Guadalquivir é navegável desde sua desembocadura em Sanlúcar de Barrameda até a 

capital hispalense (Sevilha), estando limitado o tamanho dos barcos que acessam a cidade por 

uma eclusa com calado de 8,5 m e, atualmente, a ponte do V Centenário cujo calado aéreo 

está restrito a 42 m de altura. O Guadalquivir, que atravessa quatro das províncias andaluzas – 

Jaen, Cádiz, Córdoba e Sevilha –, sempre foi um elemento de desenvolvimento para a cidade 

hispalense. Trillo de Leyva (1980, p. 24) afirma que, ao decorrer do século XVII, foram feitas 
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inúmeras propostas para melhorar sua navegabilidade e, nos últimos séculos, uma série de 

desvios foram realizados no percurso do rio, a fim de melhorar sua navegação. Uma dessas 

empreitadas foi realizada em conjunto com as obras da Exposição de 1929, que será 

apresentada a seguir.  

 

Figura 9 - Vista do porto de Sevilha desde o bairro de Triana no século XVI de Alonso Sánchez 

Coello.  

 

Fonte: Acervo virtual do Museu da América (Governo da Espanha) 

 

Marín de Terán (1980, p. 13) observa que Sevilha alcança seu apogeu econômico e cultural no 

século XVI, quando desfrutava do monopólio de todo o comércio que mantinha a metrópole 

com as colônias na América. Sua importância era tamanha que, no século XVII, os reis 

católicos fundaram a Casa de Contratação, em Sevilha, para controlar as riquezas que 

entravam vindas das Américas e regular as relações com o novo mundo. Entretanto, essa 

situação de privilégio não durou por muito tempo. Com a construção dos novos e grandes 

veleiros para cruzar o oceano Atlântico e uma época de difícil navegabilidade do rio, as 

embarcações tinham que fazer a carga e descarga no recente porto de Cádiz. Assim, em 1717, 

a Casa de Contratação foi oficialmente transladada para Cádiz, o que ocasionou o início de 

uma profunda crise para a cidade de Sevilha49. 

 
49 Conforme o Atlas Histórico de Ciudades Europeas (1994, p. 7-8) ao fim do século XVIII, com o fim do 

comércio com a América e das colônias, iniciou-se uma fase de decadência e estagnação de crescimento nas 

principais cidades espanholas até meados do século XIX. Entre 1860 e 1930, o ritmo de crescimento acelerou-se, 

afetando a maioria das províncias na península ibérica. 
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Figura 10 - Ilustração de Sevilha em 1726. A relação da cidade com o rio Guadalquivir 

 

Fonte: Gerencia de Urbanismo - Ayuntamiento de Sevilla 

 

A crise perdurou por séculos e somou-se a uma epidemia de febre amarela, dizimando um 

quinto da população, agravada pelos desastres que sucederam. A cidade parou de crescer e 

desenvolver-se até 1850, quando os primeiros grupos de imigrantes chegaram. Sevilha não 

sofreu um crescimento urbano gradual como outras cidades espanholas, a exemplo de Madri e 

Barcelona, mas seu crescimento populacional deu-se de forma abrupta e sem qualquer 

planejamento. Segundo o Atlas Histórico de Ciudades Europeas (1994, v. 1, p. 11, tradução 

nossa), “a urbanização andaluza estava baseada em um mundo rural de alta produtividade, 

onde a maior parte das terras pertencia a uns poucos proprietários”. As cidade maiores como 

Sevilha, Málaga, Jerez de la Frontera e Cádiz funcionavam como polos de exportação e 

comércio dos produtos. 

 

A conjuntura econômica e populacional que vivia a cidade de Sevilha durante a primeira 

metade do século XIX desmotivou a expansão territorial neste período e a cidade permaneceu 

dentro dos limites das muralhas medievais que, embora tenham sido derrubadas em meados 

do século XIX, continuavam existindo metaforicamente, deixando a cidade da mesma forma e 

tamanho como se nada tivesse ocorrido. (TRILLO DE LEYVA, 1980, p. 9). O autor Marín de 

Terán (1980, p. 15) atribuiu essa estagnação aos burgueses portuários sevilhanos, que 

diferente de cidades como Barcelona e Cádiz, onde os comerciantes atuavam ativamente no 

desenvolvimento local, em Sevilha, eles não possuíam condições financeiras para fazer 
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investimentos, fato que foi agravado durante a ocupação napoleônica, quando tiveram que 

pagar impostos à França.  

 

Conforme González Cordón (1981, p. I.1), foi a descoberta da capital por uma nova burguesia 

agrária herdeira da desamortização eclesiástica50 – usuários ou “matatías” endinheirados com 

a especulação das terras eclesiásticas51 e enobrecidos com a regência de Maria Cristina e o 

Reino de Isabel II – que  converteu a cidade em um local onde a propriedade do solo era o que 

regia os destinos e desenvolvimento urbano. Embora, ainda assim, a ausência de uma 

transformação adequada da cidade desde o século XVII até meados do século XIX assegurou 

a permanência de uma cidade medieval intocada e degradada.  

 

Em 1825, diante do abandono da cidade e pressão das classes burguesas, o governo, através 

do Assistente Arjona (figura representativa da municipalidade), decide fazer intervenções 

urbanas pontuais na cidade, pressionado pela população, entre elas, a criação dos Jardins de 

Cristina e de uma larga avenida beirando o rio Guadalquivir, chamada Paseo de las Delicias, 

avenida que dá origem posteriormente à Avenida de La Palmera, em estudo. 

 

4.1.1. Construção do Paseo de las Delicias 

A intervenção começou com a demolição de parte da muralha entre a Torre de Ouro e a Torre 

de Prata, permitindo a comunicação da cidade medieval com o rio mais diretamente. Próximo, 

foram construídos os Jardins de Cristina seguidos do Paseo de las Delicias, às margens do rio 

Guadalquivir, desde o antigo porto seguindo a direção sul da cidade. Bueno Manso (s/ ano, p. 

12) afirma que, ao final do século XIX, as “Delícias”, os Jardins de Cristina e a Alameda 

Hercules eram os únicos jardins públicos de Sevilha. Observa também que este foi o primeiro 

passo tomado para a expansão da cidade na direção sul, que seria retomada com os projetos da 

Exposição de 1929. 

 

De acordo com o texto do Plano Geral de Ordenamento e Uso do Solo – PGOU de Sevilha, de 

2006, o lugar no qual foram construídos os Jardins e o Paseo de las Delicias era, até o século 

XVIII, um terreno inundável, próximo à Quinta de Bellaflor, construção abandonada. O 

 
50 Referida no capítulo 2. 
51 Ver González Cordón (1982). 
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projeto e obra foram executados entre 1829 e 1830, sob supervisão de Claudio Boutelou e 

Melchor Cano e perduraram inalterados até a Exposição Ibero-americana de 1929. 

 

Planta 12 - Planta de Sevilha em 1832 

Elaborada por Arjona, mostra as obras realizadas no Paseo de las Delicias. Alterações realizadas pela 

autora. Fonte: Fototeca da Universidade de Sevilha.  
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Figura 11 - Postal do Paseo de las Delicias no século XIX 

Fonte: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 

Figura 12 - Paseo de las Delicias em 1878 

 

Fonte: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 
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Marín de Terán (1980, p. 22) observa que, nessa época, o rio Guadalquivir havia perdido sua 

função de grande eixo mercantil e a cidade, que seguiu vinculada ao rio, através das obras do 

Paseo de las Delicias, recuperou sua margem como paisagem e lugar de passeios da 

população. O ajardinamento realizado nos Jardins de Cristina e no Paseo de las Delicias 

valorizara o eixo norte-sul e sua determinação como um novo espaço para o trânsito do século 

XIX configurou-o como importante marco na expansão da cidade na direção sul. 

(GONZÁLEZ CORDÓN, 1982, p. I.13) 

 

Observa-se que desde que perdeu sua importância comercial como porta de entrada dos 

produtos oriundos das Américas, Sevilha passou por um intenso processo de abandono, 

agravado pela crise e epidemias sofridas. A cidade permaneceu dependendo da agricultura, 

pecuária e suinocultura, além de atividades secundárias como comércio e pesca. A 

industrialização tardou a chegar. Trillo de Leyva (1980, p. 09) afirma que a origem da cidade 

industrial (e a transição do industrial para o urbano) apresenta em Sevilha um caso particular 

e, em certo modo, atípico de desenvolvimento urbano (considerando outras cidades 

europeias), pois, como será possível observar posteriormente, o fenômeno da revolução 

industrial não foi causa do desenvolvimento urbano vivido por Sevilha no final do século XIX 

e início do XX. 

 



 

117 

 

Figura 13 - Vista de Pássaro dos Jardins de Cristina e Paseo de las Delicias 

 

Ilustração de Guesdon, de 1860. Ao fundo, à esquerda, a Torre de Ouro e, em primeiro plano, a Real 

Fábrica de Tabacos. Fonte: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. 

 

4.1.2. Sevilha do início do século XIX até a Exposição Iberoamericana de 1929 

Muitas das cidades espanholas, até o século XX, não haviam tomado medidas adequadas à 

deterioração em que viviam e a mortalidade alcançava taxas bem superiores ao resto da 

Europa, visto que, dentre as estudadas, a maioria ainda mantinha seu traçado medieval, com 

suas ruas estreitas e ainda não tinham solucionado os problemas de saneamento básico. Trillo 

de Leyva (1980, p. 21) afirma que a situação da população espanhola no final do século foi 
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objeto de uma crítica generalizada sobre as condições sanitárias que apresentavam suas 

aglomerações urbanas. Em Sevilha sucederam os clássicos estudos e informes de Hausser, 

Laborde, Pizjuán e Pulido52. 

 

As deficiências da infraestrutura sevilhana eram notórias. As plantas, mapas e documentos 

deste período mostram uma cidade sem áreas de expansão e evidenciam a precária qualidade 

do abastecimento de água da cidade que não supria a demanda de 158.000 pessoas, em 1910. 

A defeituosa pavimentação das ruas, a falta de higiene nos mercados e matadouros públicos e 

escassez de casas populares que ocasionava a multiplicação dos cortiços, além das constantes 

inundações do rio Guadalquivir. Em 1930, a cidade superou os 228.000 habitantes. Esse 

crescimento demográfico pode ser justificado pela estagnação no campo e oportunidades na 

cidade, ocasionando as migrações. 

 

Na segunda metade do século XIX, Sevilha recebeu mais de 50 mil pessoas, o que gerou 

sérios problemas de habitação para a cidade e, consequentemente, os movimentos sociais a 

favor das habitações proletárias. A cidade necessitava crescer para abrigar a população 

excedente. A expansão foi realizada sem planejamento, criando bairros e blocos de casas 

desordenados, apenas levando em consideração a maior rentabilidade de uma densa ocupação 

do solo. Essa ocupação era opressiva e, em muitos casos, ocorreu uma aproximação limítrofe 

entre bairros ricos e pobres. 

 

Aos poucos, ao longo do século XIX, iniciou-se uma conscientização urbana sobre a 

degradação de Sevilha. Assim, o governo começou uma política de correção dos déficits da 

cidade com a construção de cemitérios fora do Casco Antigo, abertura de novos mercados e 

reforma dos existentes. Além disso, houve uma tentativa de solucionar o problema de 

abastecimento de água, iluminação pública, pavimentação de vias, entre outros. Nesse 

momento, a cidade estava formada por uma massa de edifícios residenciais muito pobres de 

um ou dois pavimentos e o sistema viário, salvo algumas exceções, também se mantinha o 

mesmo desde a Idade Média. 

 

 
52 Médicos higienistas analisaram e estudaram as carências da cidade de Sevilha, em meio à conjuntura do final 

do século XIX, apontando as causas e as medidas que deveriam ser tomadas pelo Poder Público a fim de 

combater a mortalidade extrema. 
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Segundo o Atlas Histórico de Ciudades Europeas (1994, p. 196), as correntes higienistas e de 

saúde pública ficam explícitas nas intervenções realizadas neste período:  

 

Um dos métodos de conseguir cidade mais salubre consistia, sem dúvida, em 

criar espaços abertos, vias mais amplas e características de construção e uso 

das habitações de acordo com as exigências mínimas de habitabilidade, 

especialmente em populações como Sevilha, onde a herança da tradição 

viária muçulmana proporcionou um conjunto de ruas estreitas, pouco 

arejadas e, muitas vezes, escuras. (ATLAS HISTÓRICO DE 

CIUDADES EUROPEAS, 1994, p.196, tradução nossa). 

 

Apenas a partir de 1850, algumas alterações na estrutura urbana ajudaram a impulsionar a 

melhora da crise que ainda afetava a cidade. A implantação da linha de trem, por exemplo, 

que conectava cidades vizinhas como Málaga e Cadiz e pequenos distritos, afetou a relação 

entre o centro da cidade e os bairros adjacentes. Marín de Terán (1980, p. 29) afirma que, esta 

época, a discussão sobre a localização da estação central resultou em um acordo para 

construção de três estações: Plaza de Armas, Prado e San Jerónimo. Entretanto, os trens não 

geraram o progresso que se esperava. Ao mesmo tempo em que trouxeram investimentos para 

o desenvolvimento, trouxeram também uma urbanização desordenada que gerou problemas de 

tráfego por toda a cidade. 

 

González Cordón (1982, p. II11) afirma que a implantação dos trens na década de 1850 

produziu uma ocupação comercial da periferia em grande escala que significou uma alteração 

ideológica de grande importância que ocasionou um despertar de uma cidade medieval sobre 

o valor das periferias e a chegada dos novos avanços da Revolução industrial, ao mesmo 

tempo em que se observa também o nascimento/ fortalecimento de uma burguesia agrária em 

uma cidade onde a industrialização não havia chegado. (MARÍN DE TERÁN, 1980, p. 23). 

 

Nesse período, a iluminação pública foi também implantada nas cidades espanholas −  

inicialmente, com Barcelona e a Exposição Internacional de 1888. Junto a essa nova fonte de 

energia, chegam os motores elétricos, os bondes elétricos e os elevadores elétricos 

possibilitando meios de transporte para expansão da cidade e a capacidade de produzir 

edificações mais altas. A cidade se converteu em duas zonas distintas: ao norte, viviam os 

pobres e, ao sul, estavam os bairros ricos. Marín de Terán (1980, p. 44) afirma que 
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equipamentos como o hospital de leprosos, o cemitério e o manicômio estavam localizados na 

parte norte, pois eram considerados um conjunto de serviços que desvalorizavam a região. 

 

Em contraponto à degradação que vivia a cidade, Sevilha possuía já neste período um aspecto 

turístico. As feiras típicas, as romarias e os festejos locais traziam inúmeros turistas todos os 

anos à cidade. Esse fenômeno turístico crescente associou-se ao desenvolvimento 

populacional da cidade – que já recebia migrantes do campo. Esse período também coincide 

com o desenvolvimento de um pensamento nacionalista e regionalista, que, na arquitetura, por 

exemplo, produziria os estilos basco, montanhês, catalão, sevilhano, etc., dentro de uma pauta 

que Trillo de Leyva (1977, p. X) afirma contrastar com o nascimento do racionalismo 

europeu.  

Foi nesse cenário que se iniciaram o século XX e os preparativos para a Exposição 

Iberoamericana de 1929, elevando sensivelmente a autoestima da cidade, reanimando o 

comércio e impulsionando a expansão urbana, apesar dos graves problemas ainda estarem 

presentes. Solano Sobrado (1986, p. 164) afirma que confluíam os anseios de Sevilha à 

possibilidade de encontrar mercados para seus produtos junto à necessidade de ocupar uma 

mão de obra excedente no serviço de criação da infraestrutura urbana de uma cidade com 

intenso crescimento demográfico. Ainda segundo o autor, as exposições eram como vitrine ao 

mundo dos avanços científicos, artísticos, comerciais, entre outros, pois têm sua origem no 

ambiente industrializado da Inglaterra do século XIX. A Espanha, ainda que consciente de 

suas limitações, também queria seguir a iniciativa britânica e projetou para 1875 sua primeira 

exposição, denominada Exposição Geral Espanhola da Indústria e da Arte, seguida, em 1888, 

pela Exposição Universal de Barcelona, realizado no Parque de La Ciudadela.  

 

O projeto de uma Exposição Internacional em Sevilha, por volta de 1908, foi ideia de Don 

Luiz Rodriguez Caso, comandante de Artilharia e diretor-geral da fábrica de vidros “La 

Trinidad”, que expôs suas ideias em um evento público, mas não conseguiu apoio imediato 

para dar sequência a seus planos. Posteriormente, o rei Alfonso XIII interveio em favor da 

cidade hispalense e, ao dia 3 de junho de 1910, foi decidido que a Prefeitura arcaria com 

metade dos custos da Expo e um possível déficit do evento, mesmo sem um estudo de 

viabilidade técnica e econômica.  O então prefeito de Sevilha, Halcón, que iniciou seu 

mandato no início de 1910, viu na oportunidade de realização da Exposição um negócio 

valioso para seus planos políticos na cidade, pois criaria um luxuoso eixo de expansão da 
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cidade, financiado em grande parte com fundos do estado e sem ter que cumprir os requisitos 

exigidos pela Lei de 26 de julho de 189253, que facilitava a execução de projetos e obras 

públicas. 

 

Politicamente, Sevilha (assim como toda a Espanha) estava no período monárquico de 

Alfonso XIII (1886-1931). Nesse período, o país sofria com as revoltas na América Espanhola 

e, em 1898, foi assinado o Tratado de Paris, que pôs fim à história colonial da Espanha. O 

período também foi marcado por uma fase de governo ditatorial54 – de 1923 a 1930 – 

comandada por Primo de Rivera que, conforme Cabeza Méndez (1982, p. 22), guiou com 

grande impulso uma tentativa de industrialização, sem considerar a marginalização dos 

problemas agrários. Contudo, ainda que tenha recebido proteção do governo, a indústria 

continuou atrasada, desequilibrada e ainda colonizada e, como observa Trillo de Leyva (1980, 

p. 34), para Sevilha, a Exposição não teve verdadeiramente os efeitos na indústria e na 

agricultura como esperado, pois esses dois setores ainda não estavam preparados para tal 

exposição. 

 

Observa-se, através desse breve histórico, que a cidade de Sevilha, nos quatro séculos 

anteriores à Exposição Universal de 1929, veio sofrendo uma crise econômica e social 

profunda, agravada pelas epidemias, crescimento demográfico causado pela migração rural e 

pelo descaso dos governantes. As intervenções realizadas nesse período, à exceção do Paseo 

de las Delicias e Jardins de Cristina, áreas verdes e de lazer para a população, foram 

paliativas e não solucionaram a demanda habitacional e sua falta de infraestrutura física – 

esgotamento, lixo, calçamento, etc. A estagnação econômica e o atraso da indústria e da 

burguesia sevilhana foram fatores que não permitiram o desenvolvimento urbano da cidade. 

E, ao fim do século XIX, a necessidade de uma reforma era mais que visível pela população e 

governantes. Rodriguez Caso, primeiro entusiasta da Exposição, utilizando-se do 

descontentamento geral, sugere a realização de exposição internacional para arrecadar fundos 

e trazer investimentos para a cidade.  

 

 
53Ley Ensanche 26 julio 1892 sobre Régimen Especial de los Ensanches de Madrid y Barcelona, a partir dos 

Projetos de Expansão realizados nas duas cidades, exigia a criação de comissões para obras e tratava sobre as 

desapropriações forçosas para fins de utilidade pública.  
54 O general Primero de Rivera, da Catalunha, através de um golpe de Estado, em 1923, manteve-se no poder 

como ditador espanhol, apoiado, inclusive pelo rei espanhol Afonso XIII. 
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4.2. A Exposição Iberoamericana de 1929 

Após 1851, quando Londres realizou a primeira Exposição Universal, outras cidades 

desenvolvidas decidiram que deveriam repetir a experiência, buscando superar o ocorrido no 

Palácio Cristal no Hyde Park. Estas exposições possuem um caráter bastante nacionalista e 

cada país busca mostrar o que há de melhor em sua cultura, indústria, agricultura e comércio. 

O local do evento normalmente localiza-se em uma área não urbanizada da cidade, conectada 

por novas avenidas e meios de transporte modernos e que, consequentemente, torna-se um 

local de expansão e de desenvolvimento para a cidade. Nas exposições universais é 

pressuposto que a cidade-sede mostre seu desenvolvimento, infraestrutura, arte, história e 

cultura. A Exposição de 1867, realizada em Paris, durante as reformas do Barão de 

Haussmann, é um dos principais exemplos dessas exposições no mundo. 

 

Em Sevilha, ao contrário do que ocorria no resto do mundo, a convocatória da Exposição foi 

uma tentativa de trazer investimentos para uma cidade em crise e carente de infraestrutura. Os 

poucos núcleos industriais que existiam na cidade eram oriundos de capital estrangeiro. As 

águas eram controladas pela britânica Sevilla Water Works, os alemães que instalaram os 

bondes elétricos e os suíços instalaram a Companhia Sevilhana de Eletricidade. De indústria 

nacional, estavam instalados o Real Armazém de Madeiras e a Real Fábrica de Salitre, a 

Fábrica de Tabacos e a Pirotecnia Militar. 

 

Sevilha, como aponta Trillo de Leyva (1980, p. 20), permaneceu marginalizada ao 

desenvolvimento industrial espanhol do século XX  permanecendo submetida ao domínio do 

centralismo político nacional. Os impostos que protegiam a indústria espanhola, por exemplo, 

apenas representaram para Andaluzia um freio às exportações agrícolas.  Em 1926, o decreto 

da Presidência do Conselho de Ministros, que estabelecia obrigação do município de Sevilha 

realizar um plano de obras vinculado às do Comitê Executivo da Exposição, demonstrou mais 

uma vez a submissão e dependência do poder local à ditadura de Primo da Rivera (1923-

1930), que possuía a palavra final nas decisões, e acabou engessando quais obras deveriam ser 

realizadas.  

 

Durante a ditadura do General Primo de Rivera (1923-1930), devido a sua localização, 

Sevilha se converteu em uma importante vitrine do sistema nacional de transportes, pois se 
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tratava de uma cidade central, por onde os produtos vindos da América passavam 

obrigatoriamente ao desembarcarem em Cádiz. Os trens tornaram-se o meio de transporte que 

possibilitaria a revolução industrial e, portanto, foi estabelecido um plano de reforma das 

ferrovias ao mesmo tempo em que se desenvolvia um projeto de infraestrutura viária do país. 

Nesse período, foram terminadas as estações do Prado e Praça das Armas, algumas avenidas e 

foram introduzidos os táxis, além de inauguradas a rede telefônica e a primeira rádio. Sem 

dúvida, as habitações proletárias e a parte pobre da cidade continuaram degradadas e sem os 

cuidados do poder público.  

 

Marín de Terán (1980, p. 50) defende que o desenvolvimento e o progresso vividos pela 

cidade de Sevilha foram mais aparentes que reais, pois não foram solucionados os problemas 

sociais existentes. O autor (1980, p. 58) ainda critica a forma como foram realizadas as 

intervenções para a Exposição de 1929, quando sugere que, ao contrário de Barcelona que 

utilizou a Exposição para criar novos bairros e parques em locais não urbanizados, Sevilha 

escolheu o já existente Parque María Luiza e seus arredores, situados ao sul da cidade para 

construção dos pavilhões, danificando, assim, as melhores zonas verdes que a cidade possuía 

até então.  

 

Desde a primeira formulação da Exposição, inicialmente chamada de Hispanoamericana55, se 

pensava em utilizar as áreas do parque e os jardins para os pavilhões não permanentes e os 

terrenos do Prado e La Palmera para outros pavilhões. Com a autorização real para início do 

projeto, a primeira planta do certame foi desenvolvida por Rodriguez Caso, Quesada e Conde 

de Aguiar56 e tinha uma extensão de 600.000 metros quadrados, parte dos Jardins e Palácio de 

San Telmo, o parque Maria Luisa, os pomares de Mariana, Las Delicias e parte dos terrenos 

das obras do porto e da Corta de Tablada. Não estavam inclusos nem o Prado San 

Sebastian57e nem os terrenos de La Palmera58. A proposta formal de Rodrigo Caso se 

inscrevia na linha das ideias dominantes da época, transparecendo o caráter regionalista e 

nacionalista que estava em evidência na época. 

 
55 A Exposição Hispanoamericana foi idealizada em 1909 para iniciar em 1914, mas somente ocorreu em 1929 – 

por razões políticas, econômicas, incluindo a Primeira Guerra Mundial – com o nome de Exposição 

Iberoamericana, quando, em 1922, por Decreto Real, foram incluídas as participações de Brasil e Portugal. 
56Ainda que as negociações tenham iniciado em 1909, quando Rodriguez Caso fez público seu primeiro croqui 

do que pretendia para urbanização do espaço da exposição. 
57 A proposta de ocupar o Prado de San Sebastian foi rechaçada pelo governo local, pois se tratava da área de 

celebração da Feria de Abril, feira de comidas, danças e vestuário típicos da região.  
58 Os proprietários desses terrenos, na época, se opunham a vendê-los (ver Trillo de Leyva, 1980, p. 55).  
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Como é possível observar na Planta 13, o projeto possuía uma estrutura fundamental que 

formava uma artéria principal com extensão de 1,5 km, unindo Villa Eugenia à região de La 

Palmera, em vermelho, e outra, de menor largura, que unia a Estação de Cádiz ao rio, em 

laranja. No encontro desses dois eixos, que dividiam o terreno em quatro zonas diferenciadas, 

localizava-se uma praça oval de 170x150 metros. 

 

Planta 13 - Planta apresentada por Rodriguez Caso, Quesada e Conde de Aguiar, em 1909 

 

Fonte: Arquivo Público Provincial de Sevilha. Modificações feitas pela autora 

 

Após a delimitação da área, através das plantas e estudos desenvolvidos por Rodriguez Caso, 

o comitê estabeleceu como meta seguinte abrir uma convocatória para um concurso de projeto 

da urbanização do certame, assim como dos pavilhões e palácios. Os organizadores 

mantiveram como base as ideias originais dos estudos de Rodriguez Caso.  Posteriormente, 

por inviabilidade econômica a comissão decide diminuir a área privada destinada ao certame e 

incluir áreas públicas ou da Igreja como os Jardins de San Telmo, o Parque María Luisa e o 

Pomar de Mariana, além dos Jardins de Cristina e do Paseo de las Delicias. Em 1910, a 

prefeitura de Sevilha escolheu Aníbal González para desenvolver os projetos da Exposição 

(ver Planta 14).  

 

O projeto inicial, aprovado em 1910, foi crescendo de tal forma que pavilhões – projetados 

por Aníbal Gonzalez no estilo regionalista – que antes eram temporários, se tornaram 
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permanentes para que depois pudessem ser utilizados como sede de diversos serviços 

qualificados, contribuindo para o embelezamento da cidade e criando pontos turísticos para a 

cidade. Desse ponto de vista, observa-se que parecia realmente mais importante a urbanização 

da área do que a realização do certame.  

 

Planta 14 - Planta de Aníbal González de 1925 

 

É possível ver três das obras em destaque: Plaza de España, Corta de Tablada e o sistema viário, 

incluindo as avenidas de las Delicias e la Palmera (ou Reina Victoria).  

Fonte: Trillo de Leyva (1980) 

 

O projeto, diversas vezes alterado até 1929, previa a construção de um certame com 177 

pavilhões da Espanha, Portugal e países do continente americano, pois a Espanha visava 

melhorar suas relações com os países do continente americano, além de que, em paralelo, 

ocorria a Exposição Universal em Barcelona. Além disso, previa a construção de um sistema 

de vias de acesso, delimitação de bairros residenciais, praças, hotéis, parque temático, teatro, 

estádio, entre outros. Depois de inúmeros projetos desde 1911 para marcar os limites e 

organização urbana da Exposição, finalmente, em 1928, foi definida a planta final, realizada 

por Vicente Traver y Tomás (ver Planta 15). 

 

Corta de Tablada 
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Planta 15 - Planta definitiva da Exposição de 1929, por Vicente Traver y Tomás 

 

Fonte: Trillo de Leyva (1980) 

 

As obras começaram por partes e, em 18 de abril de 1914, depois de uma reforma, o Parque 

María Luisa foi reinaugurado. No mesmo ano, foram construídos os Jardins de Murillo, sobre 

um fragmento do antigo pomar do Retiro que Alfonso XIII cedeu ao município. Entre as 

várias obras realizadas, destacam-se a Praça da Espanha, a Corta de Tablada (desvio feito no 

rio Guadalquivir), a reforma interior no Casco Antigo de 1922 e o sistema viário projetado 

para a área sul da cidade. Esses projetos tiveram significativa importância para a história 

sevilhana, contribuindo para o embelezamento, o desenvolvimento naval e o crescimento 

urbano da cidade. 

 

4.2.1. Plaza de España 

 

A Praça da Espanha configura-se um dos projetos mais significativos da Exposição de 1929 e 

da história da cidade. Localizada dentro do Parque María Luisa, projeto do arquiteto 

sevilhano Aníbal González, possui 50 mil metros quadrados de área. Suas obras começaram 

em 1914, resultando no projeto mais ambicioso e oneroso da Exposição. Em 1926, depois da 

demissão de Aníbal González de seu cargo de diretor da Exposição, assumiu o arquiteto 

Vicente Traver y Tomás, que finalizou as obras e acrescentou ao projeto a fonte do centro da 

praça. Trillo de Leyva (1980, p. 86) critica a intervenção de Vicente Traver ao afirmar que 
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nesse conjunto o arquiteto teve uma atuação esporádica e desafortunada, quando projeta para 

o centro da praça uma fonte luminosa que desvirtua as relações espaciais da praça com o 

parque e do parque com o rio Guadalquivir, assim como o próprio espaço urbano.  

 

Foto 19 - Vista aérea da Plaza de España 

 

Fonte: Salas, 2004 

 

Conforme Trillo de Leyva (1980, p. 87), a construção da Praça da Espanha foi uma das obras 

mais singulares das realizadas pelo comitê executivo e constituiu, sem dúvidas, a máxima 

realização da Exposição, do ponto de vista arquitetônico, pois considera o elemento mais 

característico da Sevilha moderna, deixando à cidade uma edificação de beleza única.  

 

4.2.2. Corta de Tablada 

O segundo grande projeto destacado da Exposição, do engenheiro e diretor da Junta de obras 

do porto e estuário do rio Guadalquivir, Luis Moliní Uribarri, trata-se da construção de um 

novo e moderno espaço portuário, em conjunto com retificação do percurso do rio 

Guadalquivir.  O projeto, na época, foi considerado uma grandiosa obra de engenharia naval, 
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mas, com os anos, tornou-se obsoleto. Moral Ituarte (1997, p. 121) observa que não é possível 

deixar de observar as alterações na geometria original da área e as profundas consequências 

que deixaram sem sentido os elementos que definiram o acesso a partir do mar para Sevilha. 

 

A transposição realizada na área da Tablada foi concebida pelo engenheiro parte de um amplo 

projeto de melhoras para o rio Guadalquivir e sua foz. O canal possibilitava a conexão entre o 

final do trecho do estuário onde estavam as docas do porto com a curva do porto de Parra. 

Esse traçado alcançava uma extensão de cerca de 6 km e reduzia o comprimento do estuário 

em 4 km. Considerava-se que a retificação facilitaria a navegação dos barcos, pois reduzia o 

número de curvas do trajeto. Além disso, o projeto ocupava uma área mais baixa que, 

constantemente sofria com as enchentes do rio.  

 

Em maio de 1907, Alfonso XIII chega a Sevilha para iniciar as obras da Corta de Tablada, 

nos terrenos dos pomares do Retiro (atualmente os Jardins de Murillo). A obra foi 

programada para ser realizada em cinco anos e estava, desde o início, associada à organização 

da Exposição, sendo que sua data de inauguração, a princípio, seria no dia do término da feira, 

no ano de 1912. Com o atraso das obras, a primeira data de encerramento da feira também foi 

adiada e, assim, as datas consecutivamente continuam a não coincidir. Finalmente, a obra foi 

inaugurada no ano de 1926. 

 

Trillo de Leyva (1980, p. 26) afirma que a Corta de Tablada, assim como sua antecessora, de 

los Jerónimos teve uma surpreendente magnitude e sua execução tornou-se um fator-chave no 

processo econômico sevilhano. Sua gestão e realização do projeto abarcam o período 

correspondente à decolagem industrial espanhola das três primeiras décadas do século XX.  
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Foto 20 - Foto e planta esquemática da retificação do rio na Exposição Iberoamericana de 1929 

 

O projeto de Sanz Larumb para Corta de Tablada. Fonte: montagem feita a partir das imagens de 

MORAL ITUARTE (1996, p. 125). 

 

 

4.2.3. A reforma interior no Casco Antigo de 1922 

A terceira obra de destaque dos projetos para a Exposição de 1929 trata-se da ampliação das 

ruas do centro antigo de Sevilha, a fim de criar uma via larga e imponente para ser a principal 

entrada de quem vem do centro da cidade para a Exposição. 

 

Em documento de 192259, Aníbal Gonzalez solicita ao governo da província de Sevilha a 

expansão do projeto do certame, que incluía um projeto de ampliação de ruas do centro 

antigo, afirmando que era necessário que a Exposição não parecesse um conjunto de 

edificações isoladas e segregadas da cidade antiga e que possuísse uma perfeita união através 

de uma via que conectaria a área da Exposição ao resto da cidade. Gonzalez justifica que 

outras exposições, a exemplo das de Munique, em 1888, Berlim, 1896, Budapeste, em 1896, e 

Dusseldorf, em 1902, também buscaram fazer essas vias de conexão entre o centro antigo e as 

áreas das exposições.  

 

 
59 Documento disponível no Arquivo Público Provincial de Sevilha. 
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A avenida em questão começa ao centro antigo de Sevilha, próximo a Campana e se estende 

pelo caminho mais curto e mais reto até chegar a Porta de Jerez. Em geral não ocupa mais que 

o espaço de uma rua, mas no primeiro trecho, que corresponde à Rua Sierpes, se amplia com a 

quase paralela Rua O´Donnel. As ruas Velazquez e Tetuan completam a amplitude. A via tem 

expressamente 1.150 metros de extensão e dispõe de três espaços mais largos ao longo do seu 

trajeto. Desse modo, conjuntamente com o Plano já realizado pela Municipalidade, 

determinou-se uma zona de forma e superfície indispensável que serviria de arranque para a 

Avenida da Exposição. Nela, foram instalados todos os elementos necessários para 

estabelecer os diferentes serviços de transporte e comunicação com o recinto da Exposição. 

 

Planta 16 - Planta indicando a localização da Avenida de la Constitución em referência à Avenida de 

La Palmera e ao Paseo de las Delicias 

 

Fonte: Arquivo Público Provincial de Sevilha 
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Planta 17 - Projeto de Expansão da Avenida da Exposição, por Anibal Gonzalez, 1922 

 

Destaque em amarelo incluído pela autora para indicar o trajeto e os principais pontos de referência. 

Fonte: Arquivo Público Provincial de Sevilha. Modificações feitas pela autora. 

 

A segunda expansão da Avenida da Exposição será constituída pela Praça de La Constituición 

e o trecho de San Fernando. As razões para esta ampliação são quase tão poderosas como as 

indicadas para o trecho da Campana. Aqui se estabeleceriam paradas dos diferentes serviços 

de transporte e comunicação, vitrines de reclamação, oficinas de informação, entre outros. 

Para realização desse trecho, foi necessária a demolição de algumas edificações. O espaço foi 

alargado − como uma praça − e sua principal fachada tornou-se o edifício do Arquivo das 

Índias60. A praça teria mais de 70 m de largura e de comprimento, a dimensão da fachada do 

Arquivo das Índias. Em seu documento, Gonzalez afirma que o alargamento da Avenida da 

Exposição nesse sítio era de absoluta necessidade, pois constituía, assim por dizer, a 

verdadeira entrada ao Certame da Exposição Iberoamericana.  

 

 
60 Localizado no Edifício Lonja, o Arquivo das Índias é de extrema importância, pois guarda toda a história 

Americana e dos descobrimentos. 
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Planta 18 - Planta da ampliação da Avenida de La Constitución, indicando o trajeto e os casarões a 

demolir 

 

Fonte: Arquivo Público Provincial de Sevilha 

 

O projeto da avenida previa um último trecho formado pela Avenida Reina Mercedes e Porta 

de Jerez, que, seguindo os últimos Planos da Prefeitura, seria de muita conveniência proceder 

com a desapropriação das edificações da Rua Maese Rodriguez e Puerta de Jerez que, na 

época, impediam a continuação reta da grande avenida (da Exposição). Aníbal Gonzalez 

afirmava que o formato retilíneo seria o mais adequado para conectar-se, posteriormente, com 

a futura Ponte de San Telmo. O comitê da Exposição Iberoamericana acordou em 

unanimidade o projeto de expansão de Aníbal Gonzalez também no dia 31 de outubro de 1922 

e foram iniciadas as obras para sua construção. 

 

Foto 21 - Vista área da Avenida de La Constitución, antes da ampliação  

Destaque em amarelo indicando o trajeto e os casarões a demolir para sua construção.  

Fonte: Arquivo Público Provincial de Sevilha 
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Ao propor esse alargamento de via, é possível observar que Gonzalez se apropria das 

premissas do modelo de Haussmann a fim de criar uma avenida larga, o mais retilínea 

possível e que unirá o centro antigo de Sevilha – ainda a principal aglomeração urbana da 

cidade – à zona de expansão da Exposição Iberoamericana. Em um período de forte 

investimento na produção do certame, foi possível observar, nos documentos disponibilizados 

pelo Arquivo Público Provincial de Sevilha, que a Prefeitura autorizou a desapropriação dos 

casarões a ser demolidos, através da justificativa da realização da Exposição. 

 

4.3. O projeto do sistema viário La Palmera 

A quarta obra de destaque da Exposição de 1929 trata-se do desenvolvimento do sistema 

viário na direção sul da cidade que contemplava a criação de uma grande avenida – 

denominada La Palmera – como um eixo vertebrado de uma área de 136 ha de terreno, sobre 

os quais foram construídos os 177 pavilhões da Expo61 – e as avenidas Reina Victoria e La 

Raza, próximas ao rio Guadalquivir, onde se situavam os pavilhões da indústria espanhola. 

No sentido transversal à Avenida de La Palmera, localizavam-se as avenidas Portugal, María 

Luisa, Rodriguez de Caso e Eritaña (ver Planta 19). Paralelamente às três avenidas principais, 

foram projetadas outras duas avenidas, La Borbulla e Manuel Sirout. 

 

Planta 19 - Planta indicando as vias construídas para a Exposição Iberoamericana de 1929 

 

Vias construídas para a Exposição de 1929, com exceção do Paseo de las Delicias que é anterior ao 

plano de expansão, em laranja. Fonte: Base em AutoCAD (Univ. de Sevilla) e alterações da autora. 

 
61 Esse projeto já diferia bastante do primeiro projeto apresentado por Rodriguez Caso, pois, ao longo dos anos, 

foi sofrendo alterações a fim de adequar-se às necessidades locais, de tempo e financeiras. 
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Conjuntamente com o eixo de crescimento Avenida San Sebastian – Camino Viejo de 

Guadaira62, na zona sul da cidade, foi planejada a Avenida Reina Victoria, que vulgarmente 

ficou conhecida como La Palmera, como até hoje é referenciada. La Palmera situa-se em 

uma posição intermediária entre o Camino Viejo de Guadaira e o canal de Alfonso XIII (Corte 

de Tablada) e, posteriormente, tornou-se a entrada sul da cidade. A avenida constitui-se na 

representação do crescimento da residencial da classe dominante sevilhana. 

 

Segundo o Dicionário Histórico das Ruas de Sevilha (ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, 1993, TII, p. 172), a Avenida de La Palmera 

recebe este nome em 1910, pelas palmeiras que estavam plantadas em seu trajeto, resquícios 

dos jardins extintos da fábrica Pedro Salvador. Ao longo dos anos, recebeu diversos nomes, 

devido ao seu significado como eixo de expansão e embelezamento da cidade e por constituir 

a entrada principal da cidade de quem vem na direção da cidade de Cádiz, ao sul. Em 1920, 

passou a ser chamada Avenida Reina Victoria, em 1931, tornou-se a Avenida de Mayo, em 

1936, foi denominada Avenida de La Victória, até que seu nome original foi restabelecido em 

1980: Avenida de La Palmera. 

 

Originalmente, tratava-se de um caminho aberto em 1864, prolongamento do Paseo de Las 

Delicias, que substituiria o velho caminho para o município de Dos Hermanas, ao sul de 

Sevilha e que se prolongava por 1.358 m. No ano de 1894, recebeu uma pequena reforma em 

seu trecho final. A primeira proposta de ampliação e urbanização foi desenvolvida por Lerdo 

de Tejada, coronel da Cavalaria, influenciado pelas primeiras tentativas de construir uma 

cidade-jardim em Sevilha e convertê-la em uma cidade-estação de inverno como algumas 

cidades do sul da França e norte da Itália, propôs a criação de um bairro com quadras inteiras 

para habitação, passeios e ruas de casas individuais separadas umas das outras por cercas e 

jardins, de várias formas e estruturas para todos os gostos, mas todas de aspecto poético e 

agradável, nos terrenos ao longo da Avenida de La Palmera. (González Cordón, 1982, p. 

VIII.11). O projeto propunha um bairro com casas ajardinadas, em terrenos de 160 m de 

comprimento e uma superfície construída de 400 m2.  

 

 
62 Hoje conhecida como Avenida Manuel Siurot. 
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Planta 20 - Planta, perfil e parcelamento da Avenida de La Palmera, por Lerdo de Tejada, em 1900 

 

Fonte: PGOU de Sevilla, 2006 

 

O projeto não foi levado adiante e, em 1902, o promotor Enrique Lluria e o arquiteto Ricardo 

Velázquez Bosco apresentam à Prefeitura um projeto de expansão da cidade na região da 

Avenida de La Palmera. O projeto definia dois setores distintos limitados por uma via em 

sentido perpendicular à altura da rotatória da Palmera: um setor de expansão, onde se 

centrava uma grande praça elíptica da qual convergiam as principais ruas – nitidamente 

inspirado nos projetos de Castro, em Madri, e Cerdá, em Barcelona, e outro setor de cidade- 

jardim, inspirado nas ideias de Ebenezer Howard. 

 

Em 1909, Rafael López propôs um traçado de avenida de tráfego classificado, com amplas 

zonas verdes e que determinava um recuo das novas edificações de, no mínimo, 5 metros – 

um dos primeiros projetos de alienação de La Palmera ante a demanda para construção na 

área. (TRILLO DE LEYVA, 1980, p. 141). Nesse mesmo período, objetivando fortalecer o 

patriotismo e restabelecer a moral do reino após a perda das últimas colônias ultramarinas, 

iniciaram as celebrações com a Feria de Abril anual em homenagem à Espanha em 1909. 

Esse evento deu força à pujante ideia de conceber uma exposição hispanoamericana, que mais 

tarde veio a chamar-se Iberoamericana.  
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Planta 21 - Plano de Expansão do arquiteto Ricardo Velázquez Bosco para a região sul da Palmera, de 

1902 

 

Em laranja, o Paseo de las Delicias e, em vermelho, a Avenida de La Palmera. Fonte: PGOU de 

Sevilha, 2006. Modificações feitas pela autora. 

 

Em 1911, foi proposto um projeto de via e alienação das edificações do entorno, desenvolvido 

pelo arquiteto Juan Talavera. O projeto e alienação de La Palmera surgiram através das 

demandas para construção nos terrenos de La Venta de la Victoria, situados entre o Camino 

de Tablada e o rio. Nesse projeto, a avenida já foi proposta como prolongamento do Paseo de 

Las Delicias, construída nos terrenos de Villa Eugenia, Villa María e Venta de La Vitória. O 

projeto, aprovado pela Prefeitura em 13 de janeiro de 1911, previa construção de uma via com 

44 metros de largura e em seu centro haveria uma via própria para o tráfego de carruagens, 

com passeios para pedestres de 7 metros de largura em cada lado e vias exclusivas para 

veículos de 6 metros de largura, seguidas de novos passeios de 2 metros.  

 

Entre 1914 e 1916, a Prefeitura solicita ao mesmo arquiteto algumas alterações no traçado da 

via, a fim de prolongá-la e adaptá-la definitivamente aos automóveis. Além disso, foram 

propostas rotundas mais largas – 30 metros de diâmetro – e um final em cul-de-sac. Ao fim, 

ao invés de ajustar as modificações sugeridas, foi decidido alterar a sessão tipo da avenida e, 

assim, adotou-se uma via de tráfego central de 24 metros de largura com passeios de 10 

metros de largura em cada lado (não alterando a largura original proposta).  

 

A Avenida de La Palmera foi incluída no Plano de Obras da Exposição Iberoamericana que, 

nesse período, estava proposta para o fim do ano de 1926. O arquiteto responsável pela 
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integração dos projetos foi Leopoldo Carrera que conseguiu terminar a avenida a tempo da 

celebração da Expo. Rodriguez Caso, primeiro entusiasta da Exposição, em reunião magna 

com a Prefeitura, ainda em fevereiro de 1910, proferiu as seguintes palavras, indicando a 

utilização dos terrenos da Palmera e projeto de ampliação da avenida via: 

 

Sejam os terrenos do outro lado das Delícias até a Palmera para as grandes 

instalações e parques, e os jardins da beira do rio para as pequenas instalações 

que não destruam a vegetação e a estrutura existente. De um lado e de outro da 

área que existe até a Palmera poderíamos colocar os pavilhões dos Estados 

americanos, resultando uma avenida verdadeiramente esplêndida. (apud 

Rodriguez Bernal, 1994, p. 143). 

 

Sobre o projeto executado, Rodríguez Bernal (1994, p. 199) afirma que a avenida teria um 

comprimento de uns mil e trezentos metros desde a Glorieta de Méjico até as imediações do 

estádio Benito Villamarín, atual rotatória Ultra Plus, antiga área da Venta de Guadaira.  Além 

disso, a zona se converteu em um dos bairros mais valorizados, onde foram construídos 

palacetes e luxuosos chalés da aristocracia e alta burguesia local que saía do centro antigo em 

direção à nova zona de expansão. Trillo de Leyva (1980, p. 141) afirma que La Palmera viria 

a constituir-se o eixo de crescimento sul da classe dominante sevilhana, em conexão com o 

novo canal de Alfonso XIII. O autor ainda afirma que desde 1921 se escrevia “Temos a 

avenida mais aristocrática: Avenida Reina Victoria (na época)”. La Palmera foi a obra que 

simbolizou o mais alto grau de intervenção pública em Sevilha, a expansão exterior da cidade, 

durante todo o século XX. 

 

As áreas para aplicação e reforma da via foram adquiridas através de alienação e 

desapropriação, o que custou ao Município um grande desembolso. Em 1928, para justificar a 

desapropriação, a Prefeitura designou a área esquerda à avenida para a realização da Feria de 

Abril daquele ano. A calçada foi ampliada e pavimentada com um piso de placas de concreto 

asfáltico, ao considerar que essa via teria um tráfego rápido e intenso. Entre 1928 e 1929, 

foram realizados os projetos municipais de alienação e abertura das novas ruas que formavam 

o sistema viário de La Palmera, projeto também de Leopoldo Carrera e Antonio Arévalo. 

 



 

138 

 

Sobre o traçado final do sistema viário de La Palmera, Marín de Terán (1980, p. 59) defende 

que o conjunto de vias principais, “(...) as ruas secundárias, praças e rotundas estruturam 

inteligentemente o espaço situado ao sul do Casco Antigo, criando uma infraestrutura muito 

completa”, que, ainda hoje, é uma das melhores e de mais qualidade regiões de Sevilha. 

 

 

Figura 14 - Croqui do Projeto de ampliação de la Avenida Reina Victoria, do arquiteto Leopoldo 

Carrera em 1927 

 

Fonte: Trillo de Leyva (1980) 

 

A Avenida de La Palmera, por seu traçado retilíneo e suas dimensões generosas, tornou-se ao 

longo dos anos cenário de desfiles militares, festivos e desportivos. Observa-se ainda que a 

avenida manteve-se como uma via atrativa para pedestres, conservando seus largos passeios. 

Em seu livro, Manuel Chaves Nogales (1977, p. 93 , tradução nossa) afirma: “orienta-se esta 

avenida sevilhana, cada vez mais firmemente, ao luxo cosmopolita das grandes vias, mas 

sempre ao compasso da evolução da cidade, e sem desprender-se dos preciosos sedimentos 

que a vida lhe a deixado”. 

 

4.4. Desenvolvimento ao longo do século XX (pós-1930) 

Sevilha, em 1929, finalmente abriu suas portas para a Exposição Iberoamericana, cuja ideia 

nasceu em 1908, mas só foi inaugurada 20 anos depois, através de Rodriguez Caso e outros 

burgueses preocupados com a situação econômica e social da Espanha da época. Ao longo de 

sua organização, as obras de melhorias urbanas foram se realizando orientadas pela 
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localização do certame, deixando, por último, a organização da Exposição. Observa-se, a 

partir do Informe da Comissão Régia sobre o Projeto da Reforma63, o entendimento que a 

Exposição Iberoamericana e as reformas urbanas deveriam ser conexas e inseparáveis, ao ver 

que a cidade não dispunha de capacidade para preparar-se para um evento internacional. 

 

Trillo de Leyva (1977, p. V-1) destaca que, no caso de Sevilha, durante o século XIX, os 

projetos de reforma interior, assim como as propostas de expansão da cidade, existiram, mas 

não passaram de considerações setoriais do tecido urbano. Foram as três primeiras décadas do 

século XX que se configuraram como um período de intensa transformação na cidade e, ainda 

que não tenha se produzido uma industrialização ou criado uma nova burguesia, as obras para 

a Exposição de 1929 transformaram a cidade e impulsionaram outros vetores de crescimento, 

além da região do certame. Além disso, obras como a ampliação da Avenida de La 

Constitución, no centro antigo, e a Corta de Tablada modernizaram a área central e o porto de 

Sevilha, respectivamente. 

 

Observa-se, em 1920, a publicação de um decreto municipal em que a Prefeitura estabelece 

que as edificações a serem construídas na área deveriam estar rodeadas de jardins, ter recuo 

significativo e ser unifamiliares. Estava proibido transformar as casas em pequenos 

apartamentos multifamiliares, além da construção de armazéns e depósitos, fábricas ou locais 

destinados a indústria. Na Avenida de La Palmera e seu entorno, as casas deveriam ampliar 

seu recuo frontal para 15 m, a fim de criar um jardim amplo que se uniria à paisagem da larga 

avenida. 

 

 
63 Aprovado pela Prefeitura em 17 de novembro de 1926. Ata da Comissão Permanente do Comitê da Exposição, 

em sessão de 15 de dezembro de 1926, nº 44 (TRILLO DE LEYVA, 1980, p. 38). 



 

140 

 

Foto 22 - Vistas das construções dos pavilhões da Exposição de 1929, no entorno da Avenida de La 

Palmera 

 

Fonte: Salas, 2004 

 

Com base nesse decreto, no entorno imediato da Exposição, foram criados novos bairros 

planejados, voltados para a classe média e classe média alta de Sevilha, a exemplo de 

Heliópolis, Reina Mercedes e El Porvenir. Posteriormente, bairros como Reina Mercedes e 

Bermejales foram se desenvolvendo no entorno do certame.  

 

Heliópolis foi projetada por F. de Mondrilla nos terrenos dos antigos pomares Del Camino, 

que pertenciam aos irmãos Manuel, José e Clemente Camino, local conhecido como Cortijo 

de Tablada. Nas obras da Exposição de 1929, os terrenos foram desapropriados para abrigar o 

estádio Benito Villamarín e o projeto de conjunto de casas de quatro modelos distintos. Em 

1927, o financiamento para construção das 390 casas para abrigar cerca de 5.000 técnicos e 

visitantes da Exposição é liberado e são iniciadas as obras, executadas pela Sociedad de 

Construcciones y Edificaciones S.A. O projeto ainda previa construção de três praças e uma 

edificação de forma triangular entre as ruas Lima, Ebro e Bolívia onde estariam localizados o 

mercado, uma escola e uma paróquia.  
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Após o encerramento da Exposição, as casas permaneceram vazias e abandonadas por muitos 

anos, por estarem localizadas distante do centro de Sevilha e sem infraestrutura de transporte 

adequada. A construtora, afundada em dívidas, perdeu a posse da área para o Conselho de 

Política Social da Propriedade do Estado que alugou as casas posteriormente. 

 

Foto 23 - Vista do bairro de Heliópolis, projetado para abrigar técnicos e visitantes da Exposição 

Iberoamericana de 1929 

Fonte: Salas, 2004 

 

O bairro El Porvenir começou a configurar-se ao redor dos pomares próximos da Capela de 

San Sebastián, no início do século XX. As primeiras ruas foram traçadas sobre terrenos 

pertencentes ao antigo pomar de Zambrano. A partir do parcelamento, foram construídas 

numerosas casas projetadas por arquitetos sevilhanos regionalistas como Pedro Fernández de 

Heredia y Listrán, Aníbal González e Juan Talavera y Heredia. O estilo neo Mudéjar64 foi 

extremamente utilizado nos pavilhões da Exposição, nas novas construções no centro da 

cidade e nas casas e sobras do entorno da Avenida de La Palmera. Uma importante edificação 

 
64 Trata-se de uma releitura do estilo artístico regionalista Mudéjar, da região do sul da Espanha, desenvolvido 

nos séculos XII e XVI, que incorpora influências e elementos da cultura muçulmana em conjunto com a arte 

cristã (românico, gótico e renascentista). 
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erguida no bairro El Porvenir é a sede da fábrica La Coromina, que produzia ácido carbônico, 

projetada por Aníbal Gonzalez.  

 

Foto 24 - Vista do bairro El Porvenir 

 

Foto de Cecílio Sánchez del Pando (1922-25). Fonte: Arquivo Público Provincial de Sevilha. 

 

Ao leste foi construído o bairro do Nervión, constituído por chalés e casas de um pavimento e 

o bairro Ciudad Jardín para abrigar os trabalhadores da Exposição. Ainda nessa área, há 

formação dos bairros Cerro de Águila e Barriada España, próximo à nova fábrica da 

cervejaria Cruz Del Campo. 

 

Ao norte da cidade, existia um mosaico de pomares onde foram edificados os núcleos mais 

afastados, carentes de abastecimento de água, rede de esgoto, pavimentação e demais 

infraestruturas. Nessa área, próximo à antiga rodovia de Carmona, foram formados os núcleos 

urbanos El Fontanal, Árbol Gordo e La Corza e, na parte oeste da cidade, em Triana, são 

criados bairros operários como La Voluntad e León. 

 

Mapa 7 - Localização dos novos assentamentos/ bairros formados no período da Exposição Universal 

de 1929, em planta de 1930.  
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Em vermelho, a Avenida de La Palmera e, em laranja, Paseo de las Delicias. Fonte: Arquivo Público 

Provincial de Sevilha. 

 

Desde a Exposição de 1929, o governo sevilhano buscou promover a ocupação da área através 

dos planos de ordenamento municipais.  No plano Geral de Ocupação Urbana de 1946 (Plan 

General de Ordenación Urbana/ 1946), que dividia a cidade em três regiões, já previa a 

ocupação dos três setores do Nervión, Los Remedios e La Palmera e, para estimulá-la, o plano 

sugeria a transferência de órgãos do governo para a região de La Palmera. 

 

Dessa forma, pavilhões desocupados pelas comitivas dos países participantes passaram suas 

edificações para responsabilidade do Município e, posteriormente, foram repassados à 

Universidade de Sevilha, que ocupa a maioria, e à Comunidade Autônoma de Andaluzia65. 

Alguns dos pavilhões tornaram-se sede do consulado de seus respectivos países ou de outros 

 
65 Faz-se importante ressaltar que, ao longo dos anos, a maioria dos edifícios, quando utilizados por instituições 

públicas, conseguiu manter sua tipologia original, enquanto outros pavilhões que foram vendidos à iniciativa 

privada foram descaracterizados, recebendo reformas mais agressivas e até demolidos. 

 

 



 

144 

 

países, a exemplo do Pavilhão de Portugal e Colômbia. Além disso, após a Exposição, 

algumas ruas transversais a Palmera foram abertas para parcelar os terrenos do entorno. 

 

Observa-se que a Exposição Iberoamericana, ainda que pensada inicialmente como forma de 

desenvolvimento econômico, serviu como instrumento de intervenção na cidade, permitindo 

ao Poder Público realizar reformas que, há muito tempo, se faziam necessárias. Trillo de 

Leyva (1980, p. 50) defende que a Exposição Iberoamericana, a que tantas obras e reformas 

estão conectadas e que aparece ante um exame superficial como a grande benfeitora de uma 

Sevilha moderna, foi cúmplice do posterior subdesenvolvimento local e de dívidas. Observa 

ainda que foram necessários um organismo especial, o comitê executivo, sob a tutela do 

governo, e uma convocatória Iberoamericana para resolver os problemas urbanos que 

assolavam a cidade. Além disso, foi possível identificar o importante papel desempenhado 

pela burguesia local que, como em todos os casos estudados no capítulo 2, foi o agente 

fundamental de pressão para desenvolvimento dos projetos, através, sobretudo, da figura de 

Rodriguez Caso.  

 

Ainda que estudiosos como Marín de Terán (1982) defendam que a Exposição 

Iberoamericana de 1929 não foi a melhor opção para o desenvolvimento da cidade, pois focou 

suas intervenções em apenas uma região da cidade, deixando de lado áreas necessitadas de 

reformas, é interessante destacar que, graças à Exposição, foi possível trazer investimento 

para uma cidade que por séculos vinha passando por uma crise econômica e social, que a 

impossibilitava de crescer e de desenvolver-se para o bem-estar de sua população. A 

exposição universal também deixou um legado arquitetônico e urbanístico para gerações 

posteriores e trouxe a Sevilha uma visibilidade internacional e um crescimento do seu 

potencial turístico.  

 

Conclui-se, por fim, que a realização de exposições universais tornou-se – e até hoje é assim – 

um instrumento de autopromoção dos países, além de funcionar como pretexto para 

concretização de reformas e projetos urbanos que são necessários às cidades-sedes desses 

eventos. Embora Sevilha possuísse um acervo cultural e histórico enorme, seu 

desenvolvimento comercial e industrial ainda estava aquém se comparado a outras cidades 

espanholas como Madri e Barcelona. A Exposição Iberoamericana foi utilizada como motivo 

para realização das importantes obras de expansão e infraestrutura de que a cidade 
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necessitava. Ao longo das três décadas que durou sua execução, seu projeto e data de entrega 

foram diversas vezes alterados e reformulados de acordo com as necessidades e imprevistos 

que surgiam.  

 

Os projetos complementares que foram anexados ao Programa da Exposição – Corta de 

Tablada, Alargamento da Avenida de La Constitución, o sistema viário La Palmera66 – foram 

possivelmente grandes protagonistas do evento, pois mostraram a capacidade de realização de 

grandes obras do governo. Dentre esses projetos, destaca-se, sobretudo, a criação do sistema 

viário de La Palmera, que originou a área de expansão urbana na direção sul, destinado a 

abrigar as classes média e média alta sevilhanas, além de possuir em seu trajeto um uso 

prioritariamente institucional e de serviços e comércio mais especializados. 

 

Ao mesmo tempo, ao leste e ao oeste, em áreas mais afastadas do centro antigo e da nova 

região sul, foram crescendo conjuntos mais populares, que abrigavam os migrantes das zonas 

rurais e trabalhadores da Exposição. Essas áreas cresceram de forma desordenada, sem a 

adequada infraestrutura e comunicação com o centro, diferenciando-se da área do entorno 

imediato da Avenida de La Palmera (e seus bairros mais abastados), onde são encontrados 

equipamentos urbanos como hospital, estádio, comércio e escolas, além da própria 

universidade.  

 

A Avenida de La Palmera, como prolongamento do Paseo de las Delicias, se converteu em 

um dos eixos mais importantes de Sevilha, permitindo a conexão do Casco Antigo com os 

setores sul da cidade67. Assim, compreende-se que a Exposição Iberoamericana de 1929 foi, 

sem dúvidas, uma mudança decisiva na história da cidade, que experimentou um grande 

desenvolvimento urbanístico marcado pela construção de parques e edifícios projetados 

especialmente para o evento, tais como os pavilhões, a Praça da Espanha e a reforma do 

Parque María Luisa. Sevilha se transformou na principal cidade da Andaluzia, com a 

 
66 Consideram-se como sistema viário de La Palmera, a avenida homônima e as ruas paralelas e perpendiculares 

que a cortam – as Avenidas La Raza, Reina Victoria, Portugal, María Luisa, Rodriguez Paso, Eritaña, La 

Borbulla e Manuel Sirout. 

 
67 Com o incentivo do governo no passado e a especulação imobiliária no presente, a região da Palmera se 

converteu em uma zona de grande interesse do mercado imobiliário, tanto que continua a ser um dos espaços de 

Sevilha que ainda recebe investimentos e segue recebendo novos investimentos, apesar da crise que afeta o país 

desde 2008. 
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iminência das obras do canal Alfonso XIII e da Expo 1929, que gerou crescimento 

populacional, consequência da migração do campo.  

 

Atualmente, a Avenida de La Palmera encontra-se inserida no corredor histórico da cidade, 

salvaguardado por leis municipais. O Plano Geral de Ordenamento Urbano de Sevilha define 

pormenorizadamente as edificações de valor histórico na via e define diretrizes para 

manutenção e alteração do corredor histórico. Com o incentivo do governo no passado e a 

especulação imobiliária presente, a região se converteu em uma zona de grande interesse por 

parte do mercado imobiliário, onde investimentos e novas obras continuaram ocorrendo, a 

exemplo da Rua Bueno Monreal, finalizada em 2011, que atravessa a Avenida de La Palmera 

subterraneamente para não alterar a paisagem local. 
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5. SOBRE AS AVENIDAS: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A segunda metade do século XIX e início do século XX foram marcados pelos projetos de 

modernização das cidades, através, principalmente, da abertura de grandes vias de expansão 

para suas cidades. Os projetos de reforma e expansão elaborados pretendiam transformar as 

cidades em locais mais atrativos para investimentos privados e públicos. Lamas (2004, p. 234) 

defende que “foi a escola francesa quem mais profundamente marcou a urbanística formal, 

tanto pelo ensino do urbanismo como pelas influências internacionais que obteve, exportando 

urbanistas que realizaram os planos das principais cidades do mundo”. E, nesse ponto, destaca 

a influência dos traçados do Barão de Haussmann que, direta ou indiretamente, serviram de 

modelo para reformas pelo mundo. Assim como Pinheiro (2011, p. 270), entende-se que o 

modelo haussmanniano foi difundido e utilizado em inúmeras reformas nas cidades europeias 

e latino-americanas, embora constantemente adaptado às necessidades locais e à quantidade 

de recursos disponível. 

 

Em um mundo pós-revolução industrial, países menos desenvolvidos da Europa e 

subdesenvolvidos da América Latina – sofrendo um processo atrasado e impositivo de 

industrialização, considerando que as indústrias abertas pertenciam às empresas estrangeiras 

especialmente do Reino Unido, Alemanha e França – recebiam um enorme contingente de 

pessoas vindas do campo em busca de trabalho e melhores condições de vida. Observaram-se 

nesses países, em todas as cidades estudadas, desde as apenas citadas até os estudos de caso, 

fatores que eram constantes em todas: aumento populacional, estrutura urbana deficiente e 

insuficiente para abrigar a população excedente oriunda, majoritariamente, do campo, falta de 

higiene e condições de salubridade que ocasionavam doenças e epidemias. 

 

As cidades espanholas, com suas estruturas medievais, utilizando-se das premissas 

higienistas, buscaram, através dos projetos de reforma e abertura de grandes avenidas, criar 

vias que funcionariam como eixos de desenvolvimento e modernização de suas cidades. 

Enquanto em Bilbao, Granada, Madri e Barcelona as Gran Vías rasgavam os centros antigos, 

a Gran Vía sevilhana foi projetada em uma área ainda não urbanizada. Desse ponto de vista, 

embora possua menor destaque histórico, a intervenção na Avenida de la Constitución, que 

uniu e alargou trechos de antigas ruas, é a intervenção que mais se assemelha ao que estava 

sendo proposto ao final do século XIX e  início do XX pelo mundo, baseado no urbanismo 
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haussmanianno. A avenida transformou-se em uma porta de acesso ao centro antigo, povoada 

por um forte comércio, serviços e residências, e ainda hoje faz parte ativamente do cotidiano 

da população. 

 

No caso de Sevilha, que se difere das outras cidades espanholas estudadas, a intervenção veio 

através da realização de um grande evento – a Exposição Iberoamericana. A cidade, após seu 

auge nos séculos XVI e XVII, entrou em decadência e passou por diversas crises, até meados 

do século XIX, quando ainda mantinha suas muralhas, sem receber projetos significativos de 

expansão e reforma.  Com a chegada de um grande número de imigrantes, tornou-se mais 

insalubre e sem infraestrutura adequada para abrigar essa população. As medidas tomadas 

pelo governo local, à exceção da derrubada da muralha e abertura do Paseo de las Delicias, 

eram mais pontuais e não estimulavam o crescimento urbano fora do perímetro das muralhas.  

 

Apoiando-se em Trillo de Leyva (1980, p. 50) e Rodriguez Bernal (1994, p. 215), entende-se 

que a Exposição Iberoamericana foi a forma que o governo local e a burguesia tiveram para 

criar um eixo de expansão e modernidade na cidade que incentivasse a expansão urbana na 

direção sul, bem como a ocupação dessa área. Como visto anteriormente, o grandioso projeto 

da Exposição incluía intervenção no centro antigo, através do alargamento de vias e criação 

da Avenida de la Constitución, a Corta de Tablada, construção da imponente Plaza de 

España e o sistema viário La Palmera que conectaria os pavilhões de Exposição e novos 

bairros criados para a Exposição, projetos que requisitaram investimentos do governo federal, 

municipal e privados. Rodriguez Bernal ainda afirma que a localização do certame gerou 

expectativas de negócios em relação à venda e valorização dos terrenos próximos e 

infraestrutura que estava prestes a ser implantada. Esse é um dos fatores comuns a todas as 

avenidas estudadas no Brasil e na Espanha.  

 

Do outro lado do oceano, as grandes avenidas estudadas no Brasil também buscaram, através 

dos planos de reforma e expansão, mudar a imagem das cidades coloniais, num país que, após 

três séculos como colônia, havia sido recentemente declarado independente de Portugal e, 

posteriormente, foi proclamado como república. A elite burguesa brasileira buscou pressionar 

o governo para realização dos planos de reforma em quase todas as capitais. As reformas, no 

geral, seguiam as premissas higienistas e de embelezamento trazidas da Europa e, em 

particular, da França.  
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Salvador ainda mantinha-se como uma cidade de importância no cenário político e econômico 

do Brasil. O crescimento demográfico vivenciado no século XIX apenas agravou a situação 

de falta de higiene e insalubridade em que vivia a população, principalmente entre os mais 

pobres. Com a abolição da escravatura, a demanda por habitação popular, infraestrutura 

urbana e serviços cresceu consideravelmente. Ao mesmo tempo, o Brasil iniciava seu 

processo de industrialização, sobretudo em São Paulo, e necessitava adequar-se aos 

parâmetros de modernidade europeus. Assim como Azevedo (1985, p. 16), observa-se que 

essas reformas estudadas nessa dissertação, majoritariamente, financiadas pelos ingleses e 

alemães, eram a forma dos países desenvolvidos ampliar seu mercado consumidor, além de 

aumentar seu poder de influência política ao emprestar dinheiro para as obras.  

 

Nesse contexto, J. J. Seabra planejou implantar em Salvador uma reforma, nos moldes da 

vivenciada por ele no Rio de Janeiro, que, por sua vez, foi inspirada no urbanismo 

haussmanniano, buscando a modernização e higienização de sua infraestrutura urbana, além 

do progresso e das mudanças socioculturais. A elite soteropolitana, formada por senhores de 

engenhos, barões do cacau e comerciantes burgueses, apoiou o governo para que as reformas 

ocorressem – com exceção da pequena oposição formada por aqueles que tinham seus 

casarões desapropriados por um preço que não lhes parecia adequado. Observa-se na figura de 

J. J. Seabra, um político articulador e idealizador, à imagem do Barão de Haussmann. 

Pinheiro (2011, p. 251) observa que, dentre as características que aproximam a reforma de 

Salvador da reforma parisiense implantada por Haussmann, se destaca a forma autoritária de 

impor o projeto e de executar as intervenções. Essa característica também pode ser encontrada 

nos principais projetos do tipo realizados na Espanha e no Brasil. 

 

Nesse ponto, o plano de Sevilha não teve apenas um articulador, mas uma comissão de 

acompanhamento do projeto da Exposição que decidia sobre os rumos das obras.  Como 

principal entusiasta e idealizador, é possível apontar Rodriguez Caso, mas que tinha o mesmo 

poder e força política se comparado a J. J. Seabra em Salvador. A ideia de celebrar a 

Exposição em Sevilha surgiu de um grupo privado sem recursos para execução e o projeto 

dependeu sempre do financiamento estatal. Os dois projetos aproximam-se quando são 

analisadas as áreas escolhidas para intervenção na cidade no que diz respeito ao grau de 

valorização desses terrenos. Nos casos de Sevilha e Salvador, foram escolhidas regiões mais 
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nobres das cidades, de interesse especulativo, em detrimento de áreas mais pobres e insalubres 

que necessitavam de intervenção. 

 

Nesse sentido, relembra-se Maricato (2000, p. 122) que observa que “o urbanismo brasileiro 

(entendido aqui como planejamento e regulação urbanística) não tem comprometimento com 

a realidade concreta, mas com uma ordem que diz respeito a uma parte da cidade, apenas”. A 

autora defende que embora teoricamente as propostas tenham pretensão de abarcar toda a 

sociedade, na realidade apenas se aplicam a uma parcela da sociedade “reafirmando e 

reproduzindo desigualdades e privilégios”.  

 

Além disso, observou-se que nos dois casos de estudo os governos se propuseram a realizar 

uma reforma grandiosa, criando as avenidas, em vez de solucionar a questão da falta de 

moradia existente nas duas cidades. Em Salvador, conforme os estudos de Cardoso (1991), a 

cidade possuía um imenso déficit habitacional, que foi ignorado durante as intervenções de J. 

J. Seabra. Concomitante, os preços dos aluguéis no entorno da Avenida Sete de Setembro 

sofreram um grande aumento que levou os mais pobres a buscar outros locais mais afastados 

para viver ou dividir casarões no centro antigo – onde não houve intervenção – agravando 

mais ainda a insalubridade dessas habitações. Essas questões foram evidenciadas pelos jornais 

da época, que chegaram a revelar, inclusive, a preferência do governo pelas classes mais 

abastadas. Em Sevilha, a área abrigou conjuntos habitacionais voltados para classes média e 

média alta. A população mais pobre foi morar em bairros mais afastados do centro e do eixo 

sul, onde ainda não havia infraestrutura urbana adequada.  

 

Em todos os casos estudados nessa dissertação, houve uma valorização dos terrenos 

adjacentes no período anterior à reforma – na expectativa de sua realização – e, mais 

intensamente, após a obra. Pensadas e construídas, sobretudo, visando valorização das regiões 

onde estavam inseridas, as grandes avenidas modificaram o valor do solo urbano e 

intensificaram o processo de especulação imobiliária, informação identificada ao serem 

observadas as mudanças de uso dos imóveis e expulsão dos antigos moradores que já não 

podem se manter na área. Em Sevilha, os casarões pertencentes à Exposição Iberoamericana 

de 1929 foram resguardados por estarem sob salvaguarda do governo, enquanto muitos dos 

casarões e terrenos privados passaram anos sem uso, permanecendo como área residencial e 

institucional, esperando os projetos de infraestrutura e transporte. Nos últimos anos do século 
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XX, iniciou-se um processo de alteração do uso e produção de vazios e a área recebeu 

pequenos edifícios de escritórios, bancos e laboratórios, o que alterou a paisagem 

arquitetônica local – alguns dos casarões foram descaracterizados. 

 

Em Salvador, onde o plano executado foi de reforma, foram realizadas demolições e 

desapropriações para o alargamento de trechos da Avenida Sete de Setembro. Pinheiro (2011, 

p. 251) compara com o que ocorre na abertura da Gran Vía de Madri onde há a “demolição de 

uma centena de casas, após o despejo de sua população, para deixar lugar à nova via, que 

também não tem uma trajetória reta”. Os demais casarões que permaneceram ao longo do 

percurso foram reformados para apresentar fachadas ecléticas e neoclássicas adequando-se ao 

mais moderno na época. 

 

Identifica-se entre os projetos da Avenida de La Palmera e da Avenida Paulista uma 

similitude comparativa maior, pois ambas foram projetos de expansão, criadas em locais não 

urbanizados para desenvolver o crescimento da cidade. Nas duas vias, os palacetes burgueses 

deveriam ser construídos seguindo normas de higiene, tais como recuos frontais e laterais e 

criação de jardins para dar privacidade às residências e se unir à paisagem da rua. Essa 

característica diferencia-se muito da Avenida Sete de Setembro, à exceção do trecho da 

Vitória, onde os palacetes respeitavam os recuos e possuíam jardins frontais e na Ladeira de 

São Bento, onde o jardim frontal foi mantido e adicionado paisagismo para valorização da 

área.   

 

Já o projeto da Avenida de la Constitución, em Sevilha, afigura-se também à Avenida Sete de 

Setembro, pois se trata da junção de diferentes vias, com demolição de casarões e 

alargamento de trechos para conexão do centro antigo sevilhano à nova área de expansão na 

direção sul da cidade. Nos dois projetos, houve a utilização do instrumento da desapropriação 

para fins de interesse público, que gerou oposição por parte das pessoas prejudicadas com o 

valor das desapropriações.  

 

Entende-se que o principal ponto a se destacar através dessa pesquisa é a realização de 

projetos de reforma e expansão pelo mundo, e em especial no ocidente, que se utilizaram da 

abertura de grandes avenidas como elemento de propulsão do desenvolvimento local. Embora 

diferentes em diversos pontos da análise, as duas avenidas – Sete de Setembro e La Palmera – 
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e as outras grandes avenidas estudadas funcionaram como espaços de divulgação da almejada 

modernização que os governantes e a burguesia buscavam para as cidades. Em todas as 

cidades estudadas, esse espaço transformou-se em local de residência da classe alta ou 

abrigou escritórios e lojas elegantes, tornando-se vitrines para suas cidades. 

 

Ao longo dos anos, essas vias perderam um pouco do significado que tinham na época de sua 

construção. A Avenida de La Palmera, como já citado, ainda mantém-se, em parte, 

resguardada graças à legislação de proteção do patrimônio, embora tenha trechos de sua 

paisagem  bastante alterados com as novas construções e reformas (ver Anexo 1). A Avenida 

Sete de Setembro ainda mantém-se como importante via comercial, residencial e turística, 

mas encontra-se atualmente, principalmente no trecho do centro, descaracterizada da 

arquitetura estabelecida em sua abertura e em estado de abandono por parte do poder público. 

Seus três trechos, ao serem analisados, apresentam características distintas de ocupação e 

desenvolvimento e enquanto nos trechos da Vitória e na Barra a urbanização tenha sido 

voltada constantemente para a classe abastada, no trecho do centro, ao longo dos anos, o 

comércio foi tornando-se mais popular, trazendo uma dinâmica diversa à avenida, e as áreas 

do entorno foram deixando de receber investimentos do governo e perdendo valor (ver anexos 

2, 3 e 4). 

 

Observaram-se entre as duas cidades estudadas mais pormenorizadamente nessa dissertação 

algumas semelhanças e diferenças. Claramente trata-se de cidades com histórico bastante 

diferente, tendo Sevilha mais de 2.500 anos à frente de Salvador, cuja realidade física, social e 

cultural é totalmente distinta. Enquanto a primeira buscava se desvencilhar de sua imagem 

medieval, a outra buscava afastar-se da imagem de cidade colonial. As intervenções 

realizadas partiram da necessidade de um plano de expansão para uma cidade que ainda 

estava presa às delimitações de uma muralha medieval já demolida. Através do projeto de 

Exposição Iberoamericana, os governos sevilhano e espanhol puderam pôr em prática obras e 

projetos importantes para o desenvolvimento da cidade. Enquanto isso, em Salvador, J. J. 

Seabra propõe um plano de Reforma, como o realizado no Rio de Janeiro, a fim de 

modernizar a estrutura do centro e o porto da cidade. Nessa reforma, prevê-se, inicialmente, 

uma avenida retilínea com o redesenho da malha urbana do entorno, mas, por questões 

financeiras, o projeto não é levado a cabo. O que se implementa é uma via que se adapta às 
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ruas já existentes, buscando alargá-las em determinados trechos e alterá-las visualmente, 

através da reforma de fachadas, arborização e implantação dos bondes, posteriormente.  

 

Nesse sentido, cita-se Pinheiro (2011, p. 279) quando afirma que não há referências ao projeto 

haussmanniano em Salvador, entretanto, na reforma do Rio de Janeiro, Pereira Passos é 

bastante explícito em relação à influência de Paris. “Muito mais próximo e mais acessível 

para Salvador está o Rio e sua reforma urbana, que irradia ares de nova civilização e 

modernidade”. Assim, o modelo exportado para as outras capitais brasileiras, é na verdade, o 

modelo de Pereira Passos.  

 

Na Espanha, os Planos de Expansão e Reforma sofrem também influência de Cerdá, mas é 

possível identificar características no traçado das grandes avenidas que se relacionam entre 

elas e com o plano de Haussmann. O que se pode concluir é que a abertura de grandes 

avenidas, dentro dos planos de expansão e reforma, foi o modelo de intervenção urbana  

bastante utilizado pelo Puder Público ao fim do século XIX e  início do XX, incentivado, 

principalmente, pela burguesia local (de cada cidade), a fim de trazer a modernização e 

investimentos para as cidades. Foi possível perceber, no Brasil e na Espanha, que o mesmo 

modelo foi implantado em inúmeras cidades adequando-se e readequando-se às 

particularidades e contexto de cada uma delas.  

 

Diante das transformações ocorridas nas cidades em estudo, questiona-se se a grande avenida, 

nos moldes estudados nessa dissertação, é um tipo de intervenção obsoleta ou ainda pode ser 

proposta como forma de intervenção na cidade. Observa-se que este é um modelo que 

continua sendo executado nas cidades, embora não tanto nos tecidos históricos.  Hoje, com as 

leis de proteção do patrimônio e as novas leis de regulação da moradia, intervenções drásticas 

como abertura de grandes avenidas têm sido repensadas e rechaçadas.    

 

A partir da discussão sobre reprodução de modelos urbanísticos, ao ser analisada a influência 

haussmanniana nas intervenções realizadas entre meados do século XIX e início do XX, 

debate levantado, inclusive, por Pinheiro (2011, p. 83-87), entende-se que a reforma realizada 

em Paris é, por muitos, considerada um modelo de exportação que, na maioria dos casos, não 

pode ser aplicado com rigor, pelas diferentes estruturas sociais, econômicas e culturais das 

cidades. Ainda assim, observa-se, mesmo hoje, a utilização de intervenções bem sucedidas 
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realizadas em uma ou outra cidade que são exportadas como receituários de sucesso. Espera-

se, assim, que esse estudo seja um início de uma série de outras pesquisas acerca do tema, 

para que as lacunas deixadas nessa dissertação possam ser respondidas e que pesquisadores e 

técnicos tenham material para análise e desenvolvimento de projetos, pesquisas e futuras 

decisões para as nossas cidades. 
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7. ANEXOS 


