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Resumo: A proposta do presente trabalho é a de analisar as consequências da reforma Pereira Passos, 
idealizada como um conjunto de revitalizações a serem realizadas no centro da cidade do Rio de Janeiro 
no começo do século XX, focando nos impactos causados nos atores sociais da época. Pretende-se 
analisar, ainda, lançando mão de decretos e leis, um aspecto de grande importância: as imposições de 
modificações nos hábitos e costumes de atores sociais que residiam na região à época. Essas modifi-
cações foram realizadas por parte da administração estatal buscando transformar não somente a cidade, 
mas principalmente seus habitantes, considerados possuidores de péssimos hábitos e, dessa forma, não 
se enquadrando na condição de cidadãos civilizados, segundo critérios das autoridades.
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INTRODUÇÃO

Desde o momento em que povos oriundos da Europa passaram a habitar o 
litoral Brasileiro, este se caracterizou como um território de grande sedução para 
exploradores que, em busca de recursos a serem negociados, tais quais especia-
rias e minérios, eram atraídos principalmente em razão da presença de Pau-Brasil 
ao longo da costa, espécime de árvore possuidora de grande valor comercial 
que acabou por gerar grandes disputas territoriais principalmente entre coloni-
zadores portugueses, franceses e holandeses. As disputas aconteciam em solos 
 habitados por povos existentes antes da chegada dos colonizadores, os quais foram  
praticamente dizimados.

O desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, inicialmente denominada de 
São Sebastião do Rio de Janeiro, fundada no ano de 1565, desenrola-se em torno 
da Baía de Guanabara, a qual os portugueses escolheram para se estabelecer pois a 
mesma propiciava as condições ideais para o desenvolvimento de atividades  portuárias, 
além de fornecer características geográficas essenciais, do ponto de vista estratégico, 
para defesa e manutenção do território devido à estreiteza da extensão de seu canal 
de entrada. Dessa maneira, a fundação, ocupação e desenvol vimento da cidade, desde 
os primórdios, coincide com atividades comerciais marítimas portuárias.

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, a cidade do Rio de Janeiro vai desta-
cando-se devido aos ciclos da cana-de-açúcar e café, por meio da exportação desses 
recursos para a metrópole portuguesa, sendo também a porta de entrada de mão de 
obra escrava originária dos navios negreiros provenientes do continente africano. 
Ainda no século XVIII, com o grande desenvolvimento trazido pelas atividades 
relacionadas à mineração, tendo o Porto do Rio de Janeiro como principal centro 
exportador e importador para as vilas de Minas Gerais, a cidade torna-se, em 
1763, sede do Governo Geral, em substituição a cidade de Salvador, na Bahia. 
Conforme aponta Lessa (2000, p. 45), “o porto é o lugar fundamental na vida do 
Rio colonial. […] Por essas características a área portuária foi a mais densamente 
povoada. Lá estavam as residências, as casas comerciais, as oficinas e os trapiches. 
A cidade organizava a partir do porto, o seu centro vital”.

Entretanto, o principal marco na história da cidade, que culmina em profundos 
impactos no seu desenvolvimento e principalmente nas suas atividades portuárias, se 
dá em 1808, quando a Família Real Portuguesa se refugia no Brasil diante da invasão 
Napoleônica em Portugal, tornando o Rio sede do governo português, sem mencionar 
a fatídica Abertura dos Portos realizada entre Portugal e Inglaterra, encerrando a 
exclusividade de relações comerciais com a metrópole portuguesa, o que alavancou 
as atividades portuárias e lançou as bases da Independência do país, em 1822.
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Após a independência, a cidade exerce o papel de capital e, na condição de 
centro político do país, o Rio concentrava os movimentos político-partidários do 
Império, incluindo os ideais abolicionista e republicanos. Os movimentos abolicio-
nistas desenvolveram-se de maneira mais proeminente na cidade pois nela funcionou 
o Cais do Valongo, que se caracterizou por ser um porto utilizado para desembarque 
de escravos que aportavam na cidade, por onde se estimam ter passado milhares 
de escravos africanos, o que impactou diretamente na demografia e cultura de seus 
habitantes. Foi construído de maneira a deslocar a atividade do Centro da cidade, 
ocupado à época pela Família Imperial, ocultando a funesta e volumosa atividade 
dos olhos e do cotidiano dos cidadãos. A partir de 1831, com a assinatura de leis 
contra a escravidão, o Cais do Valongo é soterrado e transformado em Cais da 
Imperatriz, novamente aterrado por ocasião da reforma urbanística realizada por 
Pereira Passos.

Por meio dessa breve introdução julgou-se ter sido possível identificar dois 
aspectos historicamente fundamentais que estão intimamente interligados e que são 
sobremaneira importantes para o assunto a ser abordado no presente trabalho: o 
protagonismo político e o papel econômico de destaque da cidade do Rio de Janeiro, 
em nível nacional, relacionado diretamente com a atividade e economia portuárias; 
e o grande comércio de escravos realizado na cidade, vinculado diretamente a essa 
dinâmica econômica, que mostra indícios de seu crescimento econômico e seu 
aspecto cultural africano fortemente enraizado e presente na cultura carioca. Para 
se ter uma ideia, informa-nos Lessa (2000, p. 44) que, “no século XVIII entrou 
de 1736 a 1810 pelo porto do Rio de Janeiro a multidão de 580 mil escravos. 
Embora a cidade, pelos idos de 1730, tivesse apenas cerca de 30 mil habitantes”.

No contexto desse cenário, caracterizado por uma cidade que se desenvolve 
a partir de atividades portuárias, dentre elas o comércio legal e — logo após a 
proibição — ilegal de escravos, pretende-se visualizar as reformas urbanas reali-
zadas no início do século XX pelo Prefeito Pereira Passos, que, aliando um desejo 
pessoal aos auspícios da burguesia pós-colonial carioca, que invejava a beleza 
estética e os padrões civilizados de cidades como Buenos Aires e Paris, inicia 
 reformas urbanas, dando ênfase principalmente aos propósitos de modificar hábitos 
e costumes da população por meio de leis e decretos que violentaram incisivamente 
segmentos sociais desprivilegiados formados por pobres, ambulantes e ex-escravos 
que exerciam suas atividades de subsistência na região central do Rio de Janeiro.

Enfim, cabe assinalar que a referida reforma foi a confluência de três deter-
minantes: 1) aparelhar a cidade em termos de modernização seguindo critérios 
de industrialização; 2) aplicar severas medidas de higienização dirigidas à grupos 
sociais considerados perigosos e, 3) fomentar a circulação de capital pela atividade 
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de grandes empreendedores e fortalecimento do turismo. Para dar cabo então a 
esses determinantes, buscou-se realizar uma série de transformações na estrutura 
urbana da cidade que acabaram por impactar diretamente sua dinâmica e de seus 
atores sociais.

TRANSFORMAÇÕES URBANAS E DINÂMICAS SOCIAIS

Os processos de revitalização do locus urbano, que consistem na transformação 
de um cenário da cidade em outro, contêm diferentes nuances de um conjunto de 
acontecimentos com particularidades positivas e negativas, justificados mediante 
a argumentação de que é preciso agir em um cenário original historicamente 
degradado, degradante, perigoso e improdutivo para propiciar o advento de uma 
estética voltada para uma determinada camada econômica e social da população da 
cidade. São processos que geram efeitos não só nas formas e objetos dos espaços 
urbanos, mas também nos atores sociais que ali habitam, que por ali passam ou 
mesmo aqueles que somente os frequentam.

Em nome desses processos de transformação urbana, políticas públicas, como 
planos diretores e leis de desapropriação são lançadas com um objetivo específico: 
transformar o cenário da cidade, visando maior circulação de capital, principalmente 
por meio de relações público-privadas que ocasionam, quase sempre, a mudança 
radical naqueles que têm o espaço como habitat, sendo obrigados a viverem em 
lugares até então desconhecidos e distantes. Esse tipo de imposição de condições 
de vida representa uma forma de violência, justificada por argumentos em prol 
da segurança e valorização da região, por parte do aparelho estatal, quando se 
 “esquece” ou coloca em segundo plano os programas de reassentamento, por 
exemplo, sem atentar para as particularidades relativas ao viver em uma região 
distante dos postos de trabalhos e de outros serviços.

Desse modo, desconsideram-se os atores sociais e suas memórias que são 
geograficamente enraizadas nesses lugares de vivência. Certamente, a par do 
exposto, é possível realizar uma visualização desses espaços, por suas formas e 
feições vivas, como aqueles que clamam por transformações, as quais acabam por 
gerar novos modos de vida. Entretanto, infere-se que esses processos não levam 
em consideração as subjetividades e singularidades dos atores sociais locais.

Dessa forma, ao se compreender o locus espacial urbano como algo vivo 
somos instados a pensar essas transformações por meio de diferentes processos. 
Frequentemente, a execução de projetos de transformação urbana dessa  envergadura 
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culminam em diferentes tipos de violência, que podem ser compreendidas como 
uma espécie de rede que altera toda a dinâmica dos atores locais. Os novos 
 cenários que, a princípio se apresentam como espaços livres, sem portas, muros 
ou  fronteiras, abertos e acessíveis a todos os cidadãos, ocultam a exclusão de 
antigos atores sociais que antes ali frequentavam ou mesmo habitavam e devido 
a essa renovação de cenários, agora não são mais benquistos. Assim, denota-se 
um contraste entre todo o embelezamento apresentado por uma nova estética 
moderna e ecologicamente correta, que atrai novos atores sociais, como turistas 
e frequentadores de novas áreas de lazer e áreas destinadas a eventos, mas que 
inevitavelmente acabam por ocultar violências que ali ocorreram e ainda ocorrem.

Sendo assim, é preciso analisar o novo cenário em uma dinâmica paradoxal: 
ele oculta e revela, simultaneamente, vestígios, rastros, restos, escombros e  resíduos 
de vida. Segundo Santos (2014), deve-se considerar o espaço em si como um 
agrupamento indissociável do qual fazem parte, de um lado, objetos geográficos, 
objetos naturais e objetos sociais e por outro lado existe a vida que os complementa 
e os anima, sendo esse o aspecto da sociedade em movimento.

Ainda, não é possível desassociar o conteúdo da sociedade de sua forma, ou 
seja, dos objetos geográficos dispostos no espaço, pois cada forma traz consigo 
uma parte do conteúdo dessa própria sociedade. Dessa maneira, Santos (2014,  
p.  30-31) afirma que, o espaço é “um conjunto de formas contendo cada qual 
frações da sociedade em movimento. As formas, pois, têm um papel na realização 
social”. É possível, dessa maneira, conceber uma nova forma de análise espacial, 
que não é matizada por elementos distintos, como reiteradamente somos levados a 
interpretar. Essa nova proposta de análise do espaço vislumbra então um atraves-
samento entre todos esses objetos e as vidas que fazem parte de sua dinâmica.

É possível então, traçar um paralelo entre a indissociabilidade dos objetos 
geográficos e a vida que os anima, proposta por Santos (2014), com a ideia de 
transversalidade de fronteiras de Virilio (1993), para quem toda superfície seria 
uma interface entre dois meios, como por exemplo, objetos geográficos e vida, 
em que ocorreriam atividades constantes, ou seja, as dinâmicas das vivências nos 
espaços, que geram trocas como entre duas substâncias postas em contato. O espaço 
anteriormente limitado por fronteiras, para Virilio (1993), torna-se comutação; a 
separação transforma-se em passagem obrigatória e constante, em trocas incessantes 
entre esses meios, entre essas substâncias que até então eram bem delimitadas.

No momento em que pensamos o espaço como algo vivo, podemos apreender 
toda sua dinâmica social visualizada por diversos processos, produzidos por atores 
sociais, que o mantém sempre em transformação. Assim, analisando o espaço por 
intermédio desses processos de contínua transformação, ocorrem acontecimentos 
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que modificam formas e estruturas desses loci espaciais, e por conseguinte, alteram 
também os contingentes de atores que habitam esses espaços.

Um bom exemplo para se pensar em um espaço vivo é a questão da violência, 
normalmente associada a pessoas, como quando, por exemplo, uma pessoa por 
meio de um ato de hostilidade tira a vida de outra. Também é possível se falar 
em uma violência contra o espaço, no sentido em que alguém destrói, por meio 
de um ato de vandalismo, por exemplo, determinado objeto disposto no espaço.

Nesse tipo de reflexão, ou seja, apenas ao personificarmos o espaço é que 
somos capazes de constatar que uma determinada violência ocorrida em um espaço 
vivo, não só lesa o locus espacial per si, afetando também sobremaneira as vidas 
ali existentes, ou seja toda a dinâmica social que ali se situa. Em consonância com 
os exemplos expostos, Santos (2014, p. 31), reitera que: “o conteúdo corporifi-
cado, o ser já transformado em existência, é a sociedade já embutida nas formas 
geográficas, a sociedade transformada em espaço”.

Os espaços tornam-se vivos quando os atores estabelecem lugares no interior 
desses espaços, que ao passo que são dotados de valor, criam a própria noção 
do conceito geográfico de lugar no espaço, segundo Tuan (2013). Esses espaços 
são transformados por acontecimentos e acabam por transformar o contingente de 
atores que habitam seus nichos, onde vivem e “sobre-vivem”.

Assim, ao transformar o espaço urbano, torna-se necessário se livrar das formas 
que não mais atendam aos padrões de design modernos para dar uma espécie de 
nova vida ao local, gerando demolições e destruição de monumentos. Mas ocorre 
que, a principal preocupação da reconstrução dos lugares parece estar, segundo 
salienta Huyssen (2000), mais focada na sua imagem do que com seu uso efetivo, 
servindo mais como atração para turistas e visitantes do que com a  construção de 
um espaço heterogêneo para os próprios moradores da cidade viverem, mais rela-
cionado com o apagamento das memórias do que com a sua preservação de fato. 
Ou seja, a cidade não se trata de um texto múltiplo codificado para ser preenchido 
por seus próprios moradores e leitores, mas sim de uma imagem e design a serviço 
da exibição do poder e do lucro.

Por meio dessas novas formas, é possível fazer outro paralelo com Virilio 
(1993), quando afirma que apesar das promessas dos arquitetos pós-modernos, a 
cidade passa a não ter mais portas pois os limites urbanos deram origem a infini-
dades de aberturas, rupturas e fechamentos, menos evidentes que na Antiguidade, 
mas tão segregativos, práticos e constrangedores quanto. Não existem mais portas 
porque os atores sociais, por meio da arquitetura e das formas, sabem onde são 
benquistos e onde não o são. Por intermédio desses processos de revitalização, que 
propagam a ideia de um legado sem portas nem fronteiras e acessível a todos, onde 
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os antigos habitantes como prostitutas e mendigos não são mais bem vindos ali 
mesmo podendo adentrar tais espaços, são geradas novas configurações espaciais 
que não condizem mais com suas práticas e subjetividades.

Assim, é possível inferir que esses processos de transformação urbana 
 apresentam-se como portadores de grande potencial para modificar dinâmicas,  hábitos 
e modos de vida dos atores sociais das grandes metrópoles, e devido a esse fato, vem 
sendo utilizados há muito tempo de acordo com as novas configurações associadas 
à rugosidade do espaço geográfico urbano, como ocorrido na reforma realizada por 
Pereira Passos, na cidade do Rio de Janeiro.

A REFORMA PEREIRA PASSOS

As primeiras reformas urbanas com consequente remoção de pessoas remontam 
à época da chegada da Família Real ao Brasil, ocasião em que, para acomodar 
famílias nobres portuguesas recém-chegadas, fora determinado pelo Poder Real 
o desalojamento de propriedades de brasileiros. As autoridades monárquicas, ao 
realizarem as desapropriações, identificavam as propriedades pelas letras PR, cujo 
significado remetia à Propriedade Real.

Entre o fim do século XIX e início do século XX, a cidade do Rio de 
 Janeiro sonhava alcançar o patamar de grande metrópole, nos moldes de cidades 
europeias. Por ser a então capital do país, apelava por um novo cenário estético 
e social, condizente com os auspícios de uma elite que vivia em Regime Colonial 
mas que sempre desejou e desejava viver em uma espécie de Metrópole com ares 
republicanos. Dessa forma, Pereira Passos, prefeito da cidade, em conjunto com o 
presidente Rodrigues Alves, iniciou a elaboração de projetos visando a concreti-
zação de tais sonhos.

No entender de Azevedo (2015a), na verdade nesse período aconteceram duas 
reformas: uma, sob os auspícios do Governo Federal para a modernização do porto 
do Rio de Janeiro e outra, ao encargo do então prefeito Pereira Passos, que embora 
tivesse como foco a integração de diferentes regiões do centro da cidade, teve 
conotação social especialmente em relação ao processo segregativo, cujo foco foi 
uma massa de pessoas que viviam em condições bastante precárias à margem dos 
postos de trabalho. Muitas delas, por não possuírem condições financeiras necessárias 
para viverem de forma digna, amontoavam-se em  habitações precárias, as quais 
foram a justificativa principal das autoridades para a execução das modificações 
urbanas, que culminaram na destruição de habitações e a remoção de pessoas.
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Nesse sentido, remetemo-nos à Mbembe (2017, p. 34), quando nos lembra 
que “os sem-lugar não têm qualquer direito a ter direitos. São regidos pela lei da 
desigualdade. Essa desigualdade e a lei que a institui e na qual se baseia,  fundam-se 
no preconceito da raça”. Ou seja, são produzidas comunidades segregadas em que 
são estabelecidos aqueles que não despertam interesse social ou econômico por 
parte do governo ou das elites.

Essas questões, relacionadas a preconceitos econômicos e raciais, foram a 
motivação principal das reformas empreendidas por Pereira Passos. Porém, foram 
realizadas na rubrica de alegações relacionadas à necessidade do combate a moléstias 
sociais, tais como também ao aumento de violência e surto de doenças, sendo essa 
última a justificativa principal frente às epidemias que assolavam a cidade na época 
(LESSA, 2000). Portanto, tanto o preconceito quanto a lei que o fundamenta são 
instrumentos eficazes na manutenção de um distanciamento entre uma comunidade 
que se coloca como igual, civilizada e asseada, e outra, considerada diferente, de 
maus hábitos e dessa forma, perigosa em todos os sentidos.

Era esperada, por parte da população carioca, uma reforma urbanística nos 
moldes das grandes cidades da Europa, consideradas modelos de desenvolvimento, 
civilidade e cultura. Para colocar em prática seu sonho, o então prefeito  inspirou-se, 
segundo Abreu (2008), nas reformas urbanísticas da cidade de Paris sob a  alegação 
de que precisava, com a máxima urgência, livrar-se das marcas sombrias da era 
escra vocrata, construindo praças e grandes edificações, abrindo avenidas e  ampliando 
ruas, além de um projeto pioneiro em termos de saneamento básico. Para dar cabo 
a essa empreitada, o então presidente da Primeira República lança mão da lei de 
número 939, em 29 de dezembro de 1902, que, dentre outras disposições, confere 
“plenitude de poderes”, exceto na criação e elevação de impostos,  durante a adminis-
tração e governo do prefeito no Distrito Federal (DEL BRENNA, 1985, p. 20), ou 
seja, Pereira Passos recebera carta branca para agir na cidade, no intuito de que seus 
planos de remodelação saíssem do papel.

O grandioso projeto teve como objetivo adaptar regiões da cidade para o 
trânsito de automóveis e de pessoas, visando uma estratégia de reorganização do 
espaço urbano, com profundas transformações sociais: a remoção de vinte mil 
pessoas, segundo Faulhaber e Azevedo (2015, p. 36), e a demolição de habitações 
consideradas impróprias pela saúde pública, sob a alegação de serem grandes focos 
de doenças, razão pela qual deveriam ser eliminados preventivamente no combate 
às doenças que acometiam a cidade.

Cabe salientar que uma primeira medida do prefeito Pereira Passos, segundo 
Lessa (2000), foi a proibição do comércio informal com consequência, por um 
lado, para os ambulantes que foram impedidos de exercer seus ofícios e, por 
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outro, para comerciantes que, com a expulsão dos ambulantes, expandiram suas 
vendas avolumando seus lucros. Constata-se, dessa forma, que a medida sugerida 
para solucionar o suposto problema social objetivou indiretamente beneficiar um 
segmento social relacionado ao setor econômico.

Vale também assinalar que o plano diretor idealizado para essa grande  reforma, 
amplamente inspirado no sucesso da reforma parisiense do Plano Haussmann, 
fundamentou-se em uma perspectiva dupla, urbana e cultural, além de um forte 
apelo de controle e coerção para regulamentar o espaço urbano, sob a alegação, 
segundo Azevedo (2015b), de transformar a sombria cidade do Rio de Janeiro, 
ainda sobre os destroços da época Imperial, em uma cidade civilizada, porém às 
custas de segregação maciça de parte da população negra e pobre. Quer dizer, a 
nova estética destinou-se exclusivamente às pessoas de alto poder de consumo. 
As repercussões positivas da reforma parisiense foram trazidas e implantadas na 
cidade do Rio de Janeiro, mesmo considerando que as finalidades eram díspares, 
além de não levar em conta as peculiaridades de cada metrópole.

Assim, considera-se que a reforma urbana, e, consequentemente a remoção e 
a marginalização de grupos desfavorecidos economicamente tenha como resultado 
direto o incremento no contingente de pessoas que iniciaram a favelização da  cidade, 
pois, de acordo com Cardoso (2007), “uma parcela significativa da população 
apresenta insuficiência ou insegurança de renda, o que limita enormemente as suas 
possibilidades de endividamento, limitando, portanto, as possibilidades de acesso ao 
mercado formal de moradia”. Isso quer dizer que, ao serem proibidas de trabalhar 
e circular no centro da cidade, estigmatizadas em um perfil de potencial risco de 
contágio e de maus hábitos e costumes, tiveram como alternativa a migração para 
a periferia da cidade ou para íngremes morros em busca de lugares acessíveis, 
porém precários para se viver. Esses aspectos, entre outros, foram considerados 
para justificar a reforma bem como a escolha dos padrões estéticos e culturais, em 
função do percurso europeu de seu idealizador (OLIVEIRA, 2006).

É preciso atentar para uma peculiaridade dessas regiões: eram espaços relegados 
pelo poder público, inabitados e sem valor econômico, fatores que facilitaram sua 
rápida ocupação e espraiamento. Vale ressaltar ainda que as precárias condições 
da vida nos cortiços, considerados pelo poder público como edificações atrasadas 
e repugnantes, bem como foco de disseminação de doenças, se perpetuaram nas 
favelas, principalmente pela ausência total de condições higiênicas, saneamento 
básico e apoio estatal. Ou seja, depreende-se que se buscou somente afastar o 
problema da vista das elites das regiões centrais da cidade, e não resolvê-los 
conforme a reforma prometia e a população ansiava.
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A grande disseminação de doenças, atribuída a essas camadas da população, 
aliada à má fama de cidade pestilenta pela qual o Rio era conhecido, chamaram 
a atenção das autoridades para uma urgente reforma desse cenário, segundo Abreu 
(2008). As linhas de ação do Plano Diretor justificavam-se em face dessas consta-
tações, razão pela qual a medida imediata sugerida pelos médicos sanitaristas 
consistia no aterramento de manguezais, demolição de morros e mudança radical 
das condições de habitação por imposição dos aparatos estatais. Essas medidas 
eram apresentadas como o combate efetivo aos aspectos negativos, até então 
identificados pela desordem urbana como prováveis indícios de degeneração física 
e degradação moral.

Os ex-escravos e os migrantes eram vistos como pessoas desprovidas de  hábitos 
refinados ou modos adequados para interagir com a casta da cidade carioca. O maior 
reflexo dessa disparidade foi registrado na região central da cidade, consti tuída por 
ruas e vielas nas quais existiam pequenos prédios e imensos cortiços. As condições 
de higiene e saneamento básico eram quase inexistentes, e essas, associadas ao relevo 
peculiar da cidade, a exemplo dos morros que dificultavam os fluxos de um bairro 
para o outro, foram elencadas como as causas das epidemias de diversas doenças.

Em face dessa situação, as autoridades do governo obrigavam a revista de 
casas sob a alegação do combate à contaminação pelo contágio, campanha capita-
neada pelo então sanitarista Oswaldo Cruz, que por esse motivo, segundo Lessa 
(2000, p. 196):

[…] foi reconhecido internacionalmente, inclusive com uma condeco ração 
na Alemanha, no ano da erradicação da febre amarela, em 1907. O 
 estigma sobre a cidade começou a ser dissolvido. O Rio estaria  assu mindo 
condições de recepção de visitantes internacionais. 

Vale ressaltar que a campanha não foi tão pacífica uma vez que grande parte 
da população se mostrou reticente em relação à obrigatoriedade da vacina, pelo 
temor de morte iminente em decorrência de sua inoculação. Aliado a esse temor, 
pairava sob essas pessoas a ameaça de que as autoridades estatais pretendiam 
desalojá-las de suas habitações, o que efetivamente se concretizou. Corroborava 
a esse respeito o fato de, nas duas últimas décadas do século XIX, a cidade do 
Rio de Janeiro ter sido atingida por vários surtos epidêmicos de febre amarela, 
cólera, varíola, tuberculose. Ao se lançar um olhar em retrospectiva sobre o elenco 
de doenças transmissíveis, organizado por lustros, constata-se após breve análise 
que após a reforma Pereira Passos somente a tuberculose e a varíola apresentaram 
índices elevados; a febre amarela foi praticamente extinta; a malária, o tifo e o 
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beribéri tiveram sua incidência reduzida mais que a metade (ABRAHÃO, 2018.) 
Assim, não podemos relegar os aspectos positivos da reforma, porém não devemos 
deixar de considerar que 

Naquele chuvoso quinze de novembro, quando Rodrigues Alves e seus 
auxiliares diretos inauguravam oficialmente a Avenida Central, 1681 
habitações haviam sido derrubadas, quase vinte mil pessoas foram 
obrigadas a procurar nova moradia em um curto espaço de quatro anos 
(FAULHABER e AZEVEDO, 2015, p. 36).

Dado o exposto, salientamos que essa reforma visava não apenas a transfor-
mação do espaço físico em uma arquitetura considerada aprazível aos olhos da 
classe dominante, mas também a prevenção de doenças mediante o controle de 
determinadas camadas da população, as quais foram forçosamente deslocadas, por 
serem consideradas inadequadas à circulação e à vivência naquela região, seja pela 
alegação de que seriam potencialmente difusores de doenças graves, seja para evitar 
que pessoas da alta sociedade carioca convivessem com outras estigmatizadas pela 
imputação de hábitos abomináveis e diferenças étnicas, econômicas e culturais. 
Quer dizer, a reforma que redefiniu a estrutura urbana do centro da cidade do 
Rio de Janeiro e adjacências, além da transformação estética, teve como finali-
dade precípua a imposição de novos hábitos e costumes por intermédio de leis e 
 decretos, os quais influenciaram decisivamente a vida dos habitantes, principalmente 
os de baixo poder de consumo, incluindo migrantes, pobres e negros. Conforme 
assinala Barbosa (2011, p. 228), essa reforma no seu teor ficou conhecida como 
o “bota-abaixo” do Prefeito. Essa identificação também ocorreu por causa das 
 medidas impostas pela prefeitura. Nessa operação, as pessoas removidas não tinham 
forças nem argumentos para justificar a sua permanência no lugar, no momento 
da remoção — nem posteriormente — pois suas habitações já não existiam mais.

Em certo sentido, essa reforma é o reflexo da desigualdade social que  evidencia, 
de forma contundente, uma organização social hierárquica. A esse respeito evocamos 
Tuan (2005, p. 251), quando nos ensina que existem “conflitos violentos entre os 
cidadãos poderosos e a criação de uma fortificada paisagem do medo [causando] 
a queda da ordem estabelecida por massas inassimiláveis e incontroláveis; aversão 
e medo dos pobres”.

O plano diretor dessa grande mudança, segundo Lessa (2000), apresentado 
sob a alegação de uma transformação estética da cidade pela edificação de impo-
nentes obras arquitetônicas e implementação de saneamento básico caminhava 
passo a passo com estratégias de ocultamento e silenciamento de grupos sociais 
que deveriam ser mantidos à distância dos locais de convívio da classe detentora 
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do poder aquisitivo, ou seja, essa reforma trazia claramente embutido um conjunto 
de premissas voltadas à segregação social. Ressalta-se mais uma vez que, a essa 
época, o Brasil ensejava incluir-se na rubrica de progresso, almejando equiparar-se 
a países da Europa e da América do Norte, o que exigia não só uma boa apresen-
tação da arquitetura da cidade, bem como uma “purificação” de seus habitantes, 
mesmo que fosse às custas do movimento higienista, e até certo ponto, eugênico.

Ainda no campo da reforma Pereira Passos, há de se mencionar que foi  baseada 
no modelo de revitalização ocorrido na cidade de Paris. Como esse plano serviu de 
inspiração para a revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro, no início do 
século XX, faz-se necessário apresentar algumas das características que refletiram 
diretamente no plano diretor esboçado na época. O Plano Haussmann, como era 
denominado, objetivava, segundo Benévolo (2009), implementar  condições para 
uma maior fluidez no tráfego urbano. Sendo assim, o plano urbanístico  deveria 
atender a princípios racionalistas enfatizando o aspecto técnico, deixando em 
segundo plano a dimensão histórica, visto ser fundamental a modernização para 
o fluxo de pessoas, bem como para o desenvolvimento de estratégias visando a 
melhoria da circulação.

Dessa forma, o projeto de revitalização do centro da cidade do Rio de  Janeiro 
buscava torná-la mais aprazível do ponto de vista estético, a fim de agradar a 
 burguesia e a cidade ser bem avaliada aos olhos de detentores do capital estrangeiro, 
bem como fazer do centro o seu espaço administrativo, capaz de abrigar impor-
tantes instituições como bancos e empresas, além de teatros, cinemas, restaurantes, 
passeios públicos, praças, museus e bibliotecas, criando assim novas áreas de lazer. 

Destaca-se, ainda, que essas transformações têm uma imensa repercussão 
positiva a partir de um olhar inocente que não se preocupa ou tem conhecimento 
sobre os impactos que essas modificações causam à vida de atores sociais, além de 
desconsiderarem que a configuração arquitetônica existente anteriormente, quando 
modificada, altera cenários de modo a produzir uma verdadeira transfiguração da 
cidade, retirando também de cena muitos referenciais utilizados como orientação 
para as pessoas.
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O FATOR SOCIAL NA REFORMA

Os impactos urbanísticos causados por essa reforma resultaram na segregação 
da população pobre, em especial os negros que forçosamente se distribuíram pelas 
periferias e morros da cidade, dando origem ao processo de favelização que conhece, 
a cada momento, um crescimento incontrolável por parte das autoridades estatais. De 
certo modo, a dinâmica das favelas, conforme conhecemos atualmente, é o reflexo 
da proposta civilizatória dessa reforma e causa reflexos até os dias atuais. A charge 
“Por causa das Avenidas”, veiculada no jornal da época denominado O Malho, faz 
uma crítica às demolições e desapropriações de moradias no centro do Rio de Janeiro, 
mostrando a caricatura de uma autoridade perplexa ante a situação de duas pessoas 
dormindo em uma cama no meio de rua que se justificam dizendo que não existem 
mais casas para habitar.

Fig. 1. Charge “Por causa das Avenidas”. Fonte: Del Brenna (1985).

Dessa forma, podemos inferir que a tentativa de remodelar o Rio de Janeiro 
ao estilo Belle Époque teve um alto custo subjetivo, pelo menos se tratando da 
população negra, ex-escrava, visto que não houve nenhuma política ou mesmo 
cuidado em reintegrá-la à sociedade após a abolição da escravatura, bem como 
garantir seus direitos. De certo modo, o projeto dessa reforma trazia implícito em 
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suas linhas de ação, segundo Silva (2018, p. 48), “uma limpeza étnica e racial, 
por detrás de ideais reformadores… A especulação imobiliária contribuiu para que 
a classe social economicamente mais baixa não ocupasse áreas agora destinadas 
àqueles que mereciam desfrutar de tal processo urbanístico”.

A Reforma empreendida por Pereira Passos começa a se desenhar, não  somente 
como um plano de revitalização urbana visando melhorias do ponto de vista social 
nas áreas de saúde pública e embelezamento urbano. Nota-se a preponderante 
intenção de reformar também os costumes e hábitos da população residente nas 
áreas centrais da cidade, que não eram tidos como civilizados e, portanto, não 
faziam jus aos bons costumes da população de uma Capital Federal.

O plano de remodelação da cidade, apresentado em 1903 por Pereira  Passos, 
cita o problema do saneamento do Rio de Janeiro como principal motivação para 
a execução das modificações propostas. Entretanto, é possível notar aspectos 
mais relacionados à estética do que com a higiene como pode ser encontrado na 
 primeira página do mesmo: “[…] determinar a demolição da edificação actual 
onde ella mais atrazada e mais repugnante se apresenta” (DEL BRENNA, 1985, 
p. 43). Refletindo que até os dias atuais possuímos construções mais antigas sendo 
utilizadas sem maiores problemas de higiene na região central da cidade, pode-se 
inferir que o atraso e a repugnância de tais construções se referem ao seu aspecto 
estético relacionado à falta de recursos para a manutenção dessas construções por 
parte de uma classe social paupérrima, que buscava a região central da cidade à 
procura de trabalhos ou “bicos”.

Entre 1903 e 1904 uma série de leis, decretos e circulares alteraram profun-
damente a dinâmica da região central da cidade, visando modificar hábitos e 
 costumes que não estariam de acordo com o comportamento da população civili-
zada de uma capital federal, como mencionado. Dessa forma, o Prefeito reprime 
o uso de  “carrinhos de mão” nos trilhos das companhias de bondes; proíbe que 
os mercadores ambulantes conduzam as vacas pelas ruas para a venda de leite; 
proíbe a venda de miúdos de reses; proíbe a venda ambulante de bilhetes de loteria; 
regulamenta a obrigatoriedade de pintura, caiação, consertos e limpeza dos imóveis 
em todas as suas faces visíveis da via pública; cria um serviço extraordinário de 
inspeção sanitária de habitações; inicia o recolhimento de “tiradores de esmolas e 
mendigos”; realiza a “apanha e extinção de cães vadios”; proíbe o ato de  “cuspir 
e escarrar nos veículos de transporte de passageiros”, prescrevendo o uso de 
escarradeiras em estabelecimentos públicos; proíbe fogueiras e fogos de artifício 
e “balões de fogo” nas ruas e praças públicas; proíbe a atividade de mascates e 
vendedores ambulantes sem licença.
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É interessante salientar que, ao invés de o Estado empreender políticas para 
solucionar a situação desses grupos sociais (ex-escravos sem condições de trabalho 
e sem lugares para morar, migrantes pobres recém-chegados para serem absorvidos 
pela construção civil), adotou estratégias punitivas que culminavam no impedimento 
da circulação dessas pessoas em determinados espaços, exceto durante o período 
em que eram utilizadas como força de produção, ou seja, deviam trabalhar e depois 
se confinarem nos morros ou em regiões bem distantes do centro da cidade, em 
muitas das quais o transporte público tinha horário de término.

De acordo com as próprias palavras de Pereira Passos, cristalizadas em uma 
mensagem aos membros recém-eleitos do Conselho Municipal, na qual apresenta 
um balanço de sua gestão:

Velhas usanças se mantinham que, em muitos casos, lhe negavam os 
foros de capital e mesmo de simples ‘habitat’ de um povo civilisado. 
[…] Encetei os melhoramentos de que a cidade é tão carecedora, já 
no que diz respeito a abertura de novas vias de communicação, já no 
que se refere ao alargamento das actuaes, a reforma do calçamento, 
a arborisação, ao ajardinamento das praças, ao embellezamento dos 
nosso melhores logradouros públicos, ao desenvolvimento das diversões 
populares gratuitas, já, finalmente, cuidando da extincção de males arrai
gados que davam a nota deprimente do atraso da nossa civilisação. […] 
Comecei por impedir a venda pelas ruas de vísceras de rezes expostas 
em taboleiros, […] scenas estas que ninguem, certamente, achará digna 
de uma cidade civilisada (DEL BRENNA, 1985, p. 98-99, grifo nosso).

Depreendemos do pequeno trecho extraído da carta que o prefeito nitidamente 
estava obstinado a livrar a cidade de atos e costumes que não se enquadravam na 
categoria do que ele considerava civilizado. Entretanto, as publicações em jornais 
da época demonstram que tais tentativas de civilizar a população da cidade não 
foram bem aceitas na sociedade. Poesias e charges demonstram a insatisfação 
popular mediante tais medidas:

“(…) E, por viverem, são as casas taes quaes os homens.
Há casas de coração bem conformados (as que seguem os novos preceitos 
da hygiente) e outras que o têm ruim como cobra.
Há casas morigeradas e outras que, como o dr. Varella, tem máu genio.
Há enfim, casas de uma resignação infinda e outras onde a desillusão 
entrou e tudo desola.
Neste caso estão as casas do grande incêndio da semana passada.
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Ninguém me convence de que aquillo não foi um suicidio por medo, 
medo atroz da picareta incansavel, que impiedosamente vai rasgando 
essa boa aldeia, a que dão o nome de cidade do Rio de Janeiro.
As casas também vivem, morrem, e ás vezes, suicidamse.” (DEL  BRENNA, 
1985, p. 194).

Essa crônica denominada Bolando, veiculada no jornal A avenida, versa sobre 
as demolições desenfreadas de casas na cidade do Rio de Janeiro para a abertura 
da Avenida Central, atual Rio Branco. Ao mesmo tempo em que denuncia a “pica-
reta incansável” que vai “rasgando” a cidade, insinua que um incêndio de casas 
tenha sido uma espécie de resignação e desistência por parte das residências que 
seriam demolidas, tirando assim sua própria vida antes que as remoções e demo-
lições a fizessem. Entretanto, é possível também, de maneira oposta, interpretar o 
ato dessas residências como uma forma de resistência frente ao arrasamento que 
acontecia na região central da cidade, ou seja, retira-se a própria vida de forma a 
não permitir que o outro triunfe e a tire antes.

Ainda, uma charge denominada Os passos milagrosos, em um claro trocadilho 
com o nome do prefeito, estampa a capa do jornal Tagarela, que critica as inter-
venções de Pereira Passos na vida do povo carioca, mostrando o prefeito ordenando 
que um cidadão se levante de sua rotina habitual, pois ganharia uma “cara nova”.

Fig. 2. Capa do Jornal Tagarela de 1903. Fonte: Del Brenna (1985).



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62 | 171

O “Bota-Abaixo” de Pereira Passos: Transformação Urbana como Artifício Civilizatório?

É importante destacar que essas modificações, conforme a charge anterior 
demonstra, mais uma vez atacam diretamente a parcela da população mais pobre, 
que vive de bicos, como pessoas em situação de rua, ambulantes, mascates e donos 
de quiosques, e em contrapartida, favorece lojistas e comerciantes do centro que 
por intermédio dessas modificações civilizatórias se viram sem uma concorrência 
que colocasse em risco suas freguesias. Ainda, exigiram-se obras, consertos e 
 pinturas dos imóveis visíveis de vias públicas, ou seja, foi decretado que miseráveis 
moradores de cortiços deveriam arcar com custos de obras estéticas, mesmo sendo 
de conhecimento público a precariedade do interior das residências.

A partir dessas iniciativas para modificar costumes e hábitos julgados não 
civilizados, a fim de aproximar a cidade do Rio de Janeiro do padrão das grandes 
cidades europeias da época, torna-se nítido o desejo de uma burguesia ex-colonial 
que sonha em alcançar o patamar dos habitantes de uma metrópole “civilizada”. 
Remetemo-nos, assim, a Fanon (2005) quando realiza uma análise  colonizado-colono 
que muito pode dizer sobre o momento vivido pela cidade do Rio de Janeiro à época:

Ou seja, no desejo de tornar-se “colono”, Pereira Passos empreende essa 
grande reforma urbana, nitidamente baseada na grande reforma parisiense de 
Haussmann, visando tornar a cidade do Rio de Janeiro uma Paris dos Trópicos. 
Assim, é possível traçar um paralelo com o pensamento de Fanon (2005, p. 204) 
sobre a relação entre a burguesia pós-colonial e seus colonos: “essa burguesia 
[...], imperceptivelmente, transforma-se não mais na réplica da Europa, mas na 
sua caricatura”.

CONSIDERAÇÕES

Por meio do presente trabalho, intentou-se compreender as modificações urbanas 
realizadas na cidade do Rio de Janeiro por Pereira Passos focalizando não apenas 
nos aspectos estéticos e urbanísticos, mas também nas modificações realizadas pela 
administração municipal visando alterar hábitos e costumes da população local 
que não eram bem vistos e considerados civilizados para a capital da república.

Assim, iniciamos por explicitar um breve histórico da cidade do Rio de 
 Janeiro com a finalidade de observar a formação da cidade a partir de eventos que 
a consolidaram como grande protagonista da história nacional, principalmente nos 
aspectos político, econômico e cultural. Também foi possível notar a importância 
da Zona Portuária da cidade para seu crescimento, sendo o porto crucial para a 
formação de uma cultura diversa, formada por variadas influências, desde o negro 
africano ao nativo indígena.
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Foi possível depreender, então, que a reforma urbana proposta por Pereira 
Passos, antes de se efetivar concretamente nas obras de demolição e alargamento de 
ruas e avenidas pela cidade, inicia-se com diversos decretos, leis e circulares que 
visam, antes da revitalização das formas urbanas propriamente ditas, uma reforma 
claramente social, na qual a população local foi submetida a várias  mudanças em 
suas atividades e dinâmicas, que visavam transformá-la em uma massa civilizada e 
educada, antes mesmo que a cidade se transforma-se fisicamente em uma pretensa 
duplicata parisiense.

Ainda, essas propostas políticas de revitalização e transformações urbanas, que 
sabidamente causam grande impacto, principalmente nos estratos  estigmatizados 
da população, como em negros, pobres, favelados, são financiadas e apoiadas por 
segmentos sociais ligados aos interesses econômicos que, além de serem favo-
recidos com grandes empréstimos para esses empreendimentos, se beneficiam 
com a remoção de população e consequente abertura de novos terrenos a serem 
explorados pelo mercado imobiliário. Enquanto isso, sem o devido apoio governa-
mental e sem políticas efetivas de reassentamento e ressarcimento, essa população 
removida, que antes pouco tinha e após a remoção menos ainda, evade-se pelos 
morros e encostas para subsistir, caracterizando o espaço da favela, atual símbolo 
de ocupação da cidade, como um paradoxo formado pela segregação e ao mesmo 
tempo resistência.

Não podemos, entretanto, somente demonizar as modificações realizadas 
por Pereira Passos na cidade, nem deixar de citar seus aspectos positivos como o 
 controle de doenças e melhoria nos aspectos sanitários da cidade, que vivia tempos 
sombrios com epidemias de doenças, a criação de áreas de lazer para a população 
como praças, Theatro Municipal e Aquário, além da melhoria estética da cidade, 
com ruas e avenidas mais largas e arejadas, jardins e fachadas de construções 
arquitetadas aos moldes europeus. Porém, o que é colocado em questão é o fato 
de uma preocupação excessiva com a estética e com a “correção” de hábitos e 
costumes não civilizados, e uma ausência de preocupação com a parcela da popu-
lação mais afetada por essas modificações.

Pode-se afirmar que os interesses econômicos da elite burguesa carioca que 
apoiou as reformas, além de ditar o que devia ser lembrado e esquecido, o que 
devia ser demolido e o que devia ser preservado, escolheu também os costumes a 
serem mantidos e outros a serem banidos, modificando diretamente as dinâmicas 
e vidas de atores sociais, suas culturas e costumes cotidianos.

Concluindo, levantamos alguns questionamentos que nos surgiram ao longo 
da reflexão: até que ponto essas reformas, como a realizada por Pereira Passos na 
cidade do Rio de Janeiro, podem ser consideradas somente reformas urbanas? Se 
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existissem políticas públicas continuadas e duradouras seria necessário revitalizar? 
Ou seriam fabricados novos motivos como pretexto para modificar hábitos sociais 
mal vistos aos olhos de um estrato social que dominou e continua a dominar cargos 
políticos de importância?
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