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A Cidade Industrial 

• Agrupamento racional da 
indústria  

• da administração  

• das residências  

• Exclusão dos pátios internos e 
estreitos  

• Criação de uma quantidade 
suficiente de espaços verdes 
na cidade.  

 

 
Tony Garnier 

1869 - 1948 

Projetada para 
35000   habitantes. 



 



Cidade Jardim 

• Howard em seus 
estudos, 
perguntou-se 
“Para onde as 
pessoas irão?”, 
então considerou 
três imãs de 
atração da 
população, a 
cidade inchada , 
o campo vazio, e 
a cidade-campo, 
que seria a 
terceira solução. Ebenezer Howard 



Patrick Geddes 

• Biólogo, evolução 

• Estuda e cidade e o urbanismo                                        
segundo o conceito da antropópolis.  

• Antropo = homem polis = cidade  cidade do homem 

 
Posição do trabalhador: 
 

 Ordem Paleotécnica – O trabalhador não tem tido uma 
casa adequada, nem decente. 
 

 Ordem Neotécnica – Ele construirá sua vivenda e se 
porá a planejar a cidade, … semelhante ou superior às 
glórias passadas.  

 

 



• Define a polística como ciência da cidade, ramo da 
sociologia que estuda a distribuição, suas origens e 
evolução. 
 

• Recomenda, de forma prévia a qualquer projeto 
urbano, uma pesquisa polística completa.  
 

• Equipe de planejamento urbano deve ser 
multidisciplinar (arquitetos, sociologos, 
economistas, geógrafos, etc) 
 

• A pesquisa polística deve fazer um levantamento da 
situação e dos projetos passados e presentes para 
então buscar propostas e estudos para o futuro da 
urbe. 



A Cidade Linear 
• A cidade linear é um modelo concebido pelo urbanista 

espanhol Arturo Soria y Mata em fins do seculo XIX, 
construída como bairro experimental na periferia de 
Madrid, Espanha, em 1894. A noção de cidade linear foi 
utilizada no modernismo a partir do final da década de 20 
por alguns urbanistas como Le Corbusier, Ernst May, 
Lúcio Costa, Kenzo Tange, entre outros. 

Arturo Soria 



• A Cidade Linear parte do problema do congestionamento das 
grandes cidades tradicionais que se desenvolvem concentrica-
mente em torno de um núcleo. 

• Soria propõe uma alternativa radical: uma faixa de largura 
limitada, percorrida por uma ou mais ferrovias ao longo de 
seu eixo, que pode ter comprimento indefinido. 

• Propõe uma cidade extensível, feita de pequenas casas 
isoladas, cada uma com sua horta e seu jardim. 

 



• “ (...) o tipo de cidade quase perfeita será aquela 
que se estende ao longo de uma única via, com 
uma largura de 500 metros, e que se estenderá, se 
necessário de Cádiz a São Petersburgo, de 
Pequim a Bruxelas.” 

Este modelo só foi 
executado em Madrid, 
com 700 casas 
unifamiliares ao longo de 
5 km que em 1920 
alojavam 4.000 habitantes 
(atual Avenida Arturo 
Soria). 



• A cidade linear tem como característica mais 
marcante o desenvolvimento em linha, geralmente 
com uma via central que funciona como estrutura 
principal, em torno da qual se desenvolvem ramos 
secundários.  

• A interpretação da cidade linear varia segundo cada 
um dos autores: 

1) Para Miliutin ela estava ligada ao sistema de 
produção industrial; 

2) Le Corbusier a utiliza para atingir maior liberdade 
formal e de igual maneira trabalhar livremente o 
sistema viário dentro de sua proposta de hierarquia 
viária apresentada tambem em “Sur Les Quatre 
Routes” (‘Sobre as 4 Vias’); 



1) Ernst May desenvolve a relação cidade/indústria 
proposta por Miliutin no seu projeto para a cidade 
soviética de Magnitogorsk;  

2) No pós-guerra Lúcio Costa adota o partido linear 
no desenvolvimento do plano piloto de Brasília; 

3) Em 1960, Kenzo Tange apresenta um plano 
monumental de cidade sobre a baía de Tóquio; 

4) Lúcio Costa utilizará                                              
novamente o partido                                                  
linear como um dos                                               
elementos do seu                                                        
plano para a Barra                                                         
da Tijuca no                                                                  
Rio de Janeiro. 



• A cidade linear está ligada em muitos aspectos à 
questão do transporte, por este motivo da crescente 
importância ao sistema viário no planejamento da 
cidade.  

• Em sua concepção inicial, com Soria y Mata, esteve 
ligado ao movimento higienista e de igual maneira à 
questão dos bairros operários .  

• Desde a década de 1880, Soria y Mata acreditava 
que sua cidade poderia se estender pelo território se 
ligando a outras e até a diferentes países, em uma 
grande rede urbana.  

• Este fenômeno não está longe da realidade dos 
nossos dias. Através de sistemas de transporte 
super-rápidos (como o trem-bala), cidades são 
interligadas em poucas horas no Japão e em alguns 
países da Europa. 
 





LIBERALISMO / PÓS-LIBERALISMO 



Mudanças políticas pós-liberalismo 

• Burguesia assume o poder 

• A liberdade é limitada pela intervenção da 
administração: estabelece regulamentos, executa obras 
públicas. 

• Reorganização das cidades 

• Fundação de cidades coloniais 

• São definidos os limites da administração pública e da 
propriedade imobiliária – reconhecido e fixado o limite 
entre estes dois espaços. 

• Responsabilidade da administração: rede de percursos 
(praças, ruas, estradas de ferro) e rede de instalações 
(aqueduto, esgoto, gás, eletricidade, telefone) 



• Propriedade imobiliária: terrenos servidos por esta 
rede de percursos e de instalações (lotes 
urbanizados). 

• Utilização dos terrenos  proprietários individuais 

• Administração  regulamentos (limite das medidas 
dos edifícios, relações com espaços e edifícios 
contíguos). 

• Parques públicos e construção de casas populares 
com o dinheiro público 

• Permite a demolição indiscriminada de edificios 
antigos e normalmente respeitam-se os modelos 
(edificios mais importantes) que referenciam estilos 
para as novas construções. 



• Densidade excessiva no centro, falta de moradias 
baratas 

• A forma da cidade pós-liberal é a que torna máxima 
a renda imobiliária urbana (centro mais denso, 
periferia mais rala) 

• Mecanismo urbano esta sempre congestionado 
porque o aparelhamento público é insuficiente. 



Revoluções de 1848 

• Também chamada de Primavera dos Povos, este 
conjunto de revoluções, de caráter liberal, 
democrático, nacionalista e socialista foi iniciado 
por uma crise econômica na França e foi a onda 
revolucionária mais abrangente da Europa. 

• Motivos: regimes governamentais autocráticos, 
crises econômicas, aumento de condição financeira 
e falta de representação política das classes médias  

• As revoluções abalaram as monarquias da Europa, 
onde tinham fracassado as tentativas de reformas 
políticas e econômicas.  



Primavera dos Povos 

• Entre os anos de 1846 e 1848, uma sequência de 
péssimas colheitas provocou uma crise econômica 
responsável pela elevação súbita do preço dos 
alimentos.  

• Ao mesmo tempo, a diminuição de consumo de 
produtos industrializados causou a demissão de 
operários nos centros urbanos.  

• Com isso, toda a economia capitalista europeia 
enfrentava um delicado processo de estagnação que 
daria origem aos levantes que marcaram a chamada 
Primavera dos Povos. 



• Em 23 de fevereiro o centro de Paris amanheceu cheio de 
barricadas que assustaram os burgueses moderados da 
oposição. 

• Pessoas insatisfeitas: desemprego,  injustiças, legislação em 
que não têm voto, nem representação, desejando elevar o 
nível do trabalhador ao nível do proprietário e do cidadão  

• Queriam derrubar o governo do rei Luís Filipe (1830/48 - 
abdicou) e o sistema econômico que os enriquecia. 

• 40 a 50 mil manifestantes, com mais de 500 mortos. 



PARIS – SÉC. XIX  

Plano de expansão de Paris 

1851-1870 

Governo de Napoleão III  



Condições favoráveis 

• Poderes extensos do Imperador Napoleão III (último 
rei) 

• Prefeito Haussmann e técnicos competentes a 
serviço da prefeitura 

• Lei da expropriação de 1840 

• Lei sanitária de 1850 

• A reforma proposta e executada por Haussmann 
torna-se referência para todas as cidades do mundo, 
da metade do século XIX em diante 



Barão Georges-Eugène Haussmann 

• Paris, 27 de Março de 1809 — Paris, 11 de Janeiro de 1891 

• advogado, funcionário público, engenheiro, político e 
administrador 

• Nomeado prefeito de Paris por Napoleão III 

• Remodelou Paris, cuidando do planejamento da cidade, durante 
17 anos, com a colaboração de arquitetos e engenheiros.  

• Haussmann planejou uma nova cidade, modificando parques 
parisienses e criando outros, construindo vários edifícios 
públicos.  

• Sub-prefeito em Nérac - 1830, prefeito do Sena - 1853 a 1870; 
senador - 1870. As despesas decorrentes de todas as suas obras 
provocaram protestos e levaram à sua demissão em 1870. 



Paris do século XIX 

• Paris: importante centro político, econômico e cultural 

• Crescimento acelerado 

• Guerras religiosas, revoluções da classe operária 

• Decadência 

• Mudança dos reis para o campo 

• Construção de Versailles 

• Problemas sanitários 

• Desigualdade social 

• Centro saturado 

• Crescimento de 3.500 hectares para cerca de 8.000 
hectares na década de 1860 



Fonte: http://www.slideshare.net/Fontanella/paris-capital-do-sculo-xix 



Planta de Paris em 1853, antes dos trabalhos de Haussmann 
 

Fonte: Livro História da Cidade, Leonardo Benevolo. 

http://arquitetandoblog.files.wordpress.com/2009/04/46855df542a3736869da3ddc40b1ddd9.jpg?w=300


Perspectiva e planta do 

Palácio de Versailles 

 

 Fonte:http://olhosdamonalisa.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html 

 
Fonte:http://olhosdamonalisa.blogspot.com

.br/2011_01_01_archive.html 



A TRANSFORMAÇÃO DE 
HAUSSMANN 

• Parceria entre o imperador Napoleão III e o prefeito de 
Paris, Barão Haussmann 

• Iniciado em 1857 e finalmente completado em 1927 

• Motivos:  

• Conter as rebeliões e barricadas da classe operária 

• Melhorar a circulação de sua tropa pelas ruas 

• Arejar o centro, arborizar as vias 

• Eliminar becos e vielas proliferadores de doenças 

• Criar artérias para facilitar a circulação pela linha 
ferroviária 



• Redesenho da malha viária 

• Abertura de 165km de novas vias (95 no centro e 70 na 
periferia) e eliminação de 54km de vias antigas (49 no 
centro) 

• Quarteirões configurados a partir da via 

• Criação de rotatórias para maior distribuição das vias 

• Padronização das fachadas dos prédios para destacar 
monumentos históricos 

• Aumento da área de Paris para além do cinturão, 
totalizando 20 arrondissements. 

• Anel viário delimitando a cidade 

• Transformação da  Ìlle de la Cité em uma área militar e 
administrativa no coração da cidade. Todas as 
edificações existentes são demolidas.  



Esquema de trabalhos de Haussmann em Paris: linhas mais grossas, novas ruas / 

Tracejado quadriculado, novos bairros / Tracejado horizontal, os dois grandes 

parques periféricos.  

Fonte: Livro História da Cidade, Leonardo Benevolo 



• O núcleo medieval é cortado em todos os sentidos, 
destruindo muitos dos antigos bairros.  

• Sobrepõe ao corpo da antiga cidade uma nova malha de 
ruas largas e retilíneas..  

 





Detalhe da Avenue de l’Opera – novo traçado e demolição dos quarteirões 

antigos 

Fonte: Livro História da Cidade, Leonardo Benevolo 



P  

Perspectiva e fotografia da 

abertura da Avenue de 

L’Opera, em Paris, entre 1864 e 

1876. 

Fonte:http://grupothac.weebly.com/uploads/6/8/3/8/6838251/ufp

r2012_apres_antonella.pdf 

Fonte:http://grupothac.weebly.com/uploads/6/8

/3/8/6838251/ufpr2012_apres_antonella.pdf 



Palácio parisiense construído na época de 

Haussmann – padronização de fachadas. 

 

Visão da Av. de l’Opera – com esta 

foto vemos o padrão das fachadas 

dos prédios e a largura das vias. 

 

Fonte: Livro História da Cidade, 

Leonardo Benevolo. 

Fonte: Google Street View 



• A construção ao longo das novas ruas é disciplinada de modo 
mais preciso.  

• Introduz-se a obrigatoriedade de apresentar um requerimento 
de construção.  

• Modifica-se o antigo regulamento das edificações parisienses, 
novas relações entre a altura das casas e largura das ruas.  

• Ruas de 20 m ou mais de largura, a altura deve ser igual a 
largura.  

• Em ruas mais estreitas, a altura pode ser maior do que a 
largura.  

• Se limita a inclinação da cobertura a 45°.  



A figura ilustra um típico 
prédio parisiense de 
1853, mostrando as 
condições dos inquilinos 
nos quatro andares: a 
família do porteiro no 
térreo; o casal de ricos 
burgueses no 1º andar; a 
família burguesa média 
no 2º; os pequenos 
burgueses no 3º e os 
pobres, os artistas e os 
velhos no último andar. 

Fonte: Livro História da Cidade, 

Leonardo Benevolo. 



• É produzido um urbanismo totalmente racionalista visando 
apenas à técnica e desconsiderando o aspecto histórico.  

• O foco principal é a melhoria da circulação, o acesso rápido 
a toda a cidade como visão estratégica, estabelecendo 
uma imagem geral de modernidade.  

• Esta mudança de imagem envolve também a questão da 
insalubridade. Para isso são eliminados bairros 
considerados degradados, as ruas são arborizadas e 
recebem sistema de                                                         
iluminação. 



Fonte: http://marcelaohistoria.blogspot.com/2011/08/simulinho-v.html 

A Place de L’Étoile, atual Charles de Gaulle 



A linha tracejada representa o antigo cinturão alfandegário, a linha vermelha 

marca os atuais limites da cidade 

Fonte: http://oparisien.blogs.sapo.pt/ 



Divisão da cidade em 20 arrondissement 

Fonte: http://www.viajarnafranca.com/wp-content/uploads/2011/10/arrondissements-paris.jpg 



 
Arrondissements  

• Na França, há arrondissements departamentais e 
municipais:  

• Os arrondissements departamentais, subdivisões dos 
departamentos e que são constituídos por cantões e 
comunas. São administrados por um sous-préfet 
(subprefeito) que tem a missão de auxiliar o préfet 
(prefeito) do departamento. Contrariamente às regiões, 
departamentos ou comunas, os arrondissements não 
são geridos por pessoas eleitas, mas sim por designados 
pelo Presidente da República. Existem 342 
arrondissements em França.  

• Os arrondissements municipais são subdivisões das 
comunas de Paris, Lyon e Marselha.  



A TRANSFORMAÇÃO DE HAUSSMANN 

• Criação de equipamentos públicos como escolas, 
hospitais, colégios, quartéis, prisões, além de 
teatros, óperas, etc. 

• Melhora do sistema de distribuição de água e 
criação da grande rede de esgotos 

• Redução de 20% da densidade demográfica no 
centro 

• Custo de 2 bilhões e meio de francos 

• Demissão do prefeito Haussmann 

• Conclusão do projeto no século XX 
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