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Introdução 

O Plano Agache, finalizado em 1930, é o primeiro Plano Diretor 

da Cidade do Rio de Janeiro, bem como modelo de planejamento urbano 

para todo o país. A partir dele verificamos a consolidação do Urbanismo 

no Brasil. 

 O mesmo não pode ser estudado de forma desvinculada da 

realidade política, econômica e social do Brasil à época, bem como da 

situação da urbe carioca com status de capital federal. Planejar a cidade 

era um reflexo da ideologia política vigente. 

 Anterior a Agache a presença do urbanista como profissional 

especialista em planejamento da cidade, bem como as discussões 

acerca do Urbanismo no Brasil eram incipientes. O planejamento é 

traçado com os objetivos de ampliar a infra-estrutura e proporcionar o 

embelezamento à cidade. 

 Elaborado e financiado pela oligarquia, mais uma vez as classes 

populares são alijadas desse planejamento. Objetivava também 

restaurar a ordem, através do reordenamento do espaço físico, 

impedindo reformas sociais. 

A prefeitura vigente importa um urbanista para a elaboração do 

plano da cidade. A inspiração do modelo de cidade européia, 

desenvolvida e bela, leva a opção dum francês para a elaboração do 

plano. 

Entre 1926-1930 é elaborado o plano diretor da capital, pelo 

urbanista Albert Donat Agache. Priorizava a remodelação e 

embelezamento da cidade, respondendo aos anseios da burguesia. 

Consistiu em ser um plano físico-territorial. 

                                                 
1 UERJ – Programa de Pós-graduação Stricto-Sensu (Mestrado em Geografia). 
almeidaniel@vivario.com.br 
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 A preocupação com o planejamento das cidades, bem como a afirmação 

do Urbanismo enquanto Ciência, difundem-se por todo o país e Alfred 

Agache realiza remodelações urbanísticas em São Paulo, Porto Alegre, 

Curitiba etc. 

1. A Concepção dum Plano Diretor: Para quê e para quem? 

O Plano Diretor está vinculado ao planejamento racional e 

compreensivo e, portanto, pressupõe um conhecimento completo do 

objeto de estudo e uma implementação perfeita por parte dos órgãos 

executantes desse plano. Essa abordagem científica do objeto coincide 

com a crítica feita à Ciência sob o ponto de vista ideológico. Pois aqui, 

podemos também reduzir o conhecer, a dominar. 

O objetivo é que a cidade seja totalmente reduzida a leis e teorias, 

para que não aconteçam surpresas e o planejamento alcance os seus 

objetivos. Além disso, qualquer comportamento que não se enquadre nas 

leis estabelecidas vai ser considerado um desvio dotado de 

irracionalidade. 

Um plano como esse, programa alterações desejadas nos usos 

dos espaços e dos equipamentos urbanos sempre visando alcançar a 

cidade ideal, sem problemas de habitação e congestionamentos de 

trânsito. Supõe, também, que as vidas dos habitantes da cidade são 

determinadas pelo entorno físico e, dentro de seu determinismo físico, se 

faz acreditar capaz de modificar o homem através da transformação do 

ambiente. O plano diretor tenta fazer crer que a cidade seja um conjunto 

de construções e usos do solo que podem ser arranjados e rearranjados, 

através de planejamento, sem levar em conta os determinantes políticos, 

sociais e econômicos. Sua utopia é evidenciada na proposta de desenho 

físico, como capaz de ordenar padrões de relações sociais e até de 

subverter a estrutura de classes ou ainda, como modelo de sociedade 

sem classes. 

Finalmente é necessário deixar claro que todo e qualquer plano 

diretor é excludente socialmente, à medida que não prevê a incorporação 

da totalidade da sociedade que habita aquele espaço geográfico a ser 

planejado. GANZ (1960) faz uma referência ao supracitado: 

(...) mais importante do que esse plano 

contém é o que ele deixa de fora. As estruturas 
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sociais, econômicas e políticas e suas reações, que 

irão determinar o tipo de uso e ocupação da terra, 

não são consideradas relevantes (...). 

Vem a ser um senso comum a todos os planos diretores ignorar, 

ou tender a colocar em áreas consideradas de múltiplas atividades, 

muitos dos usos e instituições das classes mais baixas e de outros grupos 

étnicos. Casas de cômodo, indústria caseira e atividades consideradas 

cultural ou moralmente indesejáveis também não são previstas. Mais 

grave ainda é pretender uma vida de classe média para todos os 

habitantes. 

Podemos dizer, de certo modo, que se reproduz na cidade 

moderna republicana, o mesmo tipo de exclusão social ocorrente no meio 

rural dos períodos imperial e colonial, sempre tentando limitar o livre 

acesso e trânsito, da classe social menos favorecida. NETO (2003:227) 

faz uma correta correspondência ao comparar o surgimento das vilas 

operárias na cidade com as casas enfileiradas do meio rural, avaliando 

toda uma reorganização do espaço urbano: 

(...) No projeto das elites, a modernização 

significou também um reordenamento geral dos 

espaços da política, com a manutenção da exclusão 

popular da mesma, como no Império, e a 

reorganização dos espaços urbanos e rurais: às casas 

enfileiradas das colônias rurais corresponderam as 

vilas construídas nas cidades para confinamento e 

disciplinarização dos operários urbanos. À nova 

disciplina de trabalho imposta pela implantação do 

colonato no campo corresponderam as novas 

disciplinas de trabalho e de sociabilidade instauradas 

nas fábricas, nas escolas, nos teatros, nas ruas da 

cidade, na intimidade da casa. (...). 

Planos Diretores acabam sendo uma alternativa demasiadamente 

bem-vinda, no que tange à manutenção da exclusão social, imposta pelas 

elites burguesas, em nome da modernidade. As comunidades ou 

unidades em que é dividida a cidade não refletem áreas organizadas 

naturalmente por grupos sociais e, como conseqüência, muitas vezes é 

ignorada a formação espontânea de bairros existentes. Os processos 
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comuns de mudança como invasão e sucessão são também deixados de 

lado na tentativa de ignorar a mobilidade residencial e, se possível, 

controlá-la. GANZ (1960) ratifica: 

(...) o próprio modelo de cidade deve ser 

questionado, pois muitas vezes, valores individuais são 

transformados em padrões arbitrários. Os residentes da 

cidade em geral, não estão interessados na ordem 

espacial que se obtém da sua implantação (...). 

O zoneamento, a divisão do espaço em zonas de usos 

específicos, consta, em qualquer plano diretor. Inspirado no desenho 

urbano e de arquitetura, na Europa, em fins do Século XIX, cresceu, e 

vem a ser mais usada e maior arma dos planejadores. Contudo, quando 

se propõe não misturar diferentes usos do solo, muitas vezes está 

presente o temor de contaminação de áreas mais valorizadas, por grupos 

de baixa renda ou usos não-convenientes. 

A própria adoção do plano diretor típico como instrumento de 

planejamento já pressupõe um conteúdo ideológico não-explícito, cujo 

objetivo é conhecer o objeto e ordenar a cidade sem, contudo, resolver os 

problemas essenciais. Ao ignorar o social e econômico, ignora-se também 

a maioria dos conflitos urbanos. Ignorando-os, não se obrigam, portanto a 

resolvê-los. 

2. Um Plano para a Capital Federal: O Plano Agache 

Esse que fora o primeiro plano diretor da Cidade do Rio de Janeiro 

não pode ser estudado de forma desvinculada da realidade política, 

econômica e social do Brasil à época, bem como da situação da urbe 

carioca com status de capital federal. A idéia de planejar a cidade não 

passava de um reflexo direto da ideologia política vigente. Para tanto, no 

presente momento, estudar o Plano Agache requer algum ordenamento 

na sua apresentação, tal como a seguir: 

1º) A situação da cidade e a identificação do prefeito como um 

membro da oligarquia dominante e à posterior identificação da ideologia 

dessa classe, sob o aspecto de gestão do planejamento da cidade; 
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2º) A manifestação dessa ideologia no plano. A adoção do plano 

diretor típico, os elementos valorizados dentro do próprio plano, seus 

objetivos e seu modelo de cidade ideal. 

Nessa cidade há uma burguesia dominante que reivindica 

condições mais confortáveis de vida e uma aparência mais bela, de 

inspiração européia, ou seja, transformações essenciais (segundo a visão 

dessa classe dominante) no seu quadro urbanístico que proporcionem –

lhe a “dignidade de uma capital”. Além disso, NETO (2003:227) afirma 

que o projeto de modernização que a elite previa para a cidade possuía 

objetivos mais intrínsecos, ultrapassando as questões de embelezamento 

e remodelação: 

(...) No projeto das elites, a modernização 

significou também um reordenamento geral dos 

espaços da política, com a manutenção da exclusão 

popular da mesma, como no Império, e a 

reorganização dos espaços urbanos e rurais: às casas 

enfileiradas das colônias rurais corresponderam as 

vilas construídas nas cidades para confinamento e 

disciplinarização dos operários urbanos. À nova 

disciplina de trabalho imposta pela implantação do 

colonato no campo corresponderam as novas 

disciplinas de trabalho e de sociabilidade instauradas 

nas fábricas, nas escolas, nos teatros, nas ruas da 

cidade, na intimidade da casa (...). 

É nesse momento que surge, em 1907 o projeto de remodelação e 

embelezamento da Cidade do Rio de Janeiro encomendado pelo 

Presidente Rodrigues Alves ao Prefeito vigente, Francisco Pereira 

Passos. 

Nessa gestão municipal amplamente conhecida, difundida e objeto 

de vasta produção científica acadêmica devido às radicais transformações 

urbanas que causou à cidade, é que surge a Avenida Central (hoje 

Avenida Rio Branco) como primeira diagonal que “rasga” o centro da 

capital da República e liga-se a duas radiais, a Avenida Beira-Mar em 

direção à Zona Sul e a Avenida Rodrigues Alves em direção à Zona 

Norte, que margeia o novo porto do Rio de Janeiro, também construído 

nessa administração. 
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O país é alvo do capital estrangeiro e todas essas transformações 

refletidas e sentidas na cidade não passam de uma conseqüência natural 

do processo de modernização pelo qual o Brasil vem passando. Logo, é 

no espaço geográfico da capital do país é que verificar-se-á a 

materialização, a concretude como reflexo do momento histórico vigente. 

Em 1920 ocorrem mais alterações no cenário urbano da capital 

federal, quando Prefeito é Carlos Sampaio. Encaminham-se as 

comemorações para o primeiro Centenário da Independência e isso é 

motivo para efetuar um velho projeto tão desejado pelas classes 

dominantes – o arrasamento do Morro do Castelo, cujo aterro cria novos 

solos urbanos entre a praia de Santa Luzia e enseada da Glória até a 

ponta do Russel. 

A cidade já possui problemas sérios de crescimento urbano 

acelerado, até então mascarado ou negado pelas gestões municipais 

anteriores. É grande a migração campo-cidade e o processo de 

favelização é crescente. A taxa de crescimento da população é de tal 

forma elevada que o Rio passa de 1,1 milhão de habitantes em 1920 para 

2,3 milhões de habitantes em 1930. 

Anterior a Agache a presença do urbanista como profissional 

especialista em planejamento da cidade, bem como as discussões acerca 

do Urbanismo no Brasil eram praticamente inexistentes. 

É no final da gestão Alaor Prata (1922-1926) que começa a 

“engatinhar” tais anseios e preocupações, ou seja, planejar o futuro da 

urbanização da então, capital federal. Segundo STUCKENBRUCK 

(1996:60), nesse período, a presença do Urbanismo como Ciência e do 

urbanista como profissional é muito vaga, até porque, sequer havia no 

Brasil, uma formação adequada nessa área do conhecimento: 

(...) A articulação de diversos engenheiros e arquitetos 

conhecidos da comunidade, (...) como Paulo de 

Frontin, (...) Edison Passos, (...) propiciou um ambiente 

de discussões e difundiu a concepção da cidade como 

organismo - um todo composto por várias partes que 

devem se articular em 

 sincronia. Foi desta ambiência que surgiu a Comissão 

do Plano da Cidade, com intuito de racionalizar o espaço 
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onde se viam multiplicar os problemas (...) As comissões 

criadas neste período (...) foram fundamentais na 

formação do nosso corpo de especialistas da cidade – os 

urbanistas. Até então o termo era pouco utilizado, e não 

havia propriamente um profissional do urbano (...) A 

aglutinação dos poucos profissionais, que com suas 

especialidades particulares discursavam sobre a cidade, 

nesses fóruns oficiais de debate e deliberações, trouxe 

para o Poder Público a coordenação desse novo campo 

de atuação de engenheiros e arquitetos sobre a cidade – 

o Urbanismo. (...). 

Malgrado a administração Alaor Prata tenha sofrido duras críticas 

e reprovações da sociedade carioca à época, é somente nesse momento 

que o Poder Público passa a gerenciar doravante as diretrizes futuras da 

urbanização da Cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, fazia-se cabal a 

elaboração dum plano de melhoramentos para a urbe carioca. 

(STUCKENBRUCK, 1996:60). 

Antonio Prado Junior é nomeado prefeito da capital federal pelo 

então Presidente Washington Luís, que governou o país durante o 

período de 1926 a 1930, justamente o espaço de tempo em que seu 

prefeito indicado administrava a Cidade do Rio de Janeiro.Trata-se do 

último presidente da República Velha e a representatividade máxima da 

manutenção dos interesses oligárquicos e da política do café-com-leite, 

que, como todos nós sabemos, alternava no poder, presidentes de SP 

(café) e MG (leite). 

Paulista, e sem jamais ter exercido cargo público anteriormente, 

além de inexperiente politicamente, Antonio Prado Junior é nomeado 

prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, justamente numa época em que a 

prefeitura do Distrito Federal constituía cargo de confiança do Governo 

Federal. A administração municipal encontrava-se em perfeita 

consonância com a União, isto é, a manutenção e importância política das 

oligarquias mineiras e paulistas, inclusive comprometendo a realidade 

urbana do Rio de Janeiro. STUCKENBRUBCK (1996:61) enfoca 

diretamente a trajetória de Prado Júnior para tornar-se prefeito da cidade: 

(...) Filho de uma tradicional família paulista, até 

assumir a prefeitura do Distrito Federal, em novembro 
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de 26, Prado Junior não havia administrado nada além 

de um clube de futebol. (...) Diante do quadro de 

otimismo que parecia se instalar no país, mais uma vez 

as amizades e os acordos intra-elites prevaleceriam na 

escolha da direção do Distrito Federal. Antonio Prado 

Junior era amigo pessoal de Washington Luís há mais 

de trinta anos. (...). 

A administração municipal de Prado Junior (1926-1930) é um 

reflexo da ideologia da classe dominante no país, ou seja, a oligarquia 

cafeeira. Para melhor compreensão da influência dessa marca ideológica 

no Brasil e de seu reflexo na Cidade faz-se necessário recorrermos à 

História. O período da História do Brasil conhecido como República Velha 

que perdura até 1930 é marcado pela exclusão das classes médias e 

populares ao processo político, inexistindo eleições democráticas. 

O governo de Washington Luís torna-se um ponto crítico quanto às 

tensões sociais crescentes na década de 20, uma vez que a oligarquia 

cafeeira representa cada vez menos os interesses da nação. Motins, 

manifestações de massa, etc., caracterizam a insatisfação com a situação 

econômica e política do período. 

De caráter extremamente repressor, o governo Washington Luís 

caracterizou-se pela política tradicional de transferência dos ônus às 

classes populares, privilegiando as classes altas, onde revoltas populares 

eram reprimidas com violência. Tal governo é percebido pela total 

ausência das classes média e populares na administração municipal, 

reflexo sentido diretamente na gestão do plano e no consumo coletivo, a 

não ser pela manutenção da ordem urbana pública, mais que a social. 

Então de que forma insere-se um plano municipal, limítrofe à área 

urbana, dentro da disputa setor industrial X setor agrário e desempenhado 

por um representante da oligarquia? A resposta a essa dá-se quando o 

plano municipal representa uma acomodação entre os interesses da 

burguesia industrial nascente e crescente e oligárquicos dentro dum 

mesmo espaço urbano. A essa emergente burguesia interessava adequar 

a cidade à existência dum já considerável setor industrial que demandava 

crescentes investimentos na infra-estrutura de saneamento e viária, assim 

como remodelação e embelezamento a partir de valores estéticos 

impostos por essa mesma burguesia. 
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Tal qual a acumulação agrícola resultou no surgimento do setor 

secundário, esse mesmo capital inicial agrícola provocou e permitiu a 

reestruturação urbana da cidade no espaço. 

A modernização pregada pela República e seus ideais positivistas 

de ordem e progresso provocam o surgimento de grandes e muitas obras, 

portos, ferrovias etc., que acabaram por refletir-se diretamente na 

dinamização urbana. Trata-se de intensos investimentos externos no 

setor público de serviços. Tal modernização republicana oriunda do setor 

primário num primeiro momento e, posteriormente do capital estrangeiro, 

diga-se o inglês, torna-se necessário uma remodelação da cidade, 

adequando-a aos padrões ditos modernos pela burguesia urbana 

crescente. 

Ideologicamente falando, o plano de remodelação representava 

uma espécie de permissão da oligarquia à burguesia poderosa, já 

próxima do poder e residindo na cidade, empreender modificações 

necessárias ao desenvolvimento urbano, adequando-se ao sistema 

capitalista. A oligarquia decadente não podia mais “dar às costas” para a 

cidade numa época em que faziam-se as reivindicações e agitações, 

decidindo então por colocar em prática essa remodelação. 

O planejamento é traçado com os objetivos de ampliar a infra-

estrutura e proporcionar o embelezamento à capital federal. Pelo fato de 

ainda ter sido elaborado, executado e financiado pela oligarquia, mais 

uma vez as classes populares são alijadas do processo de planejamento. 

Outro objetivo, quiçá o mais importante, era restaurar a ordem, 

resolvendo os conflitos com a burguesia e escondendo aqueles advindos 

das classes médias e baixas. 

A decisão tomada pelo prefeito vigente é de importar um urbanista 

para a elaboração do plano para a cidade. A inspiração do modelo de 

cidade européia desenvolvida e bela, aliado a aspirações burguesas, 

levam a opção dum francês para a elaboração do plano. A França, à 

época, muito mais que na atualidade, era uma referência central no Brasil, 

determinando os valores burgueses, notadamente quanto à estética e 

unificando aspirações tanto da burguesia urbana quanto da rural. 

Ao longo do transcurso do quadriênio 1926-1930 é elaborado 

então o primeiro plano diretor da capital da república, pelo urbanista 
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francês Albert H. Donat Agache, auxiliado por uma junta de técnicos, 

todos estrangeiros. 

3. O Plano, o modelo de cidade e objetivos. 

Assim como ele próprio se autodenominou, o Plano Agache 

priorizava a remodelação e embelezamento da cidade, respondendo aos 

anseios da burguesia urbana que visava um modelo europeu de capital, 

nomeadamente o francês. Consistiu em ser um plano apenas físico-

territorial sem visar um plano de desenvolvimento. 

O aspecto visual é marcante no Plano Agache, influenciado pelo 

estilo Beaux-Arts a partir de critérios definidos pela Ecóle de Beaux-Arts 

de Paris, tais como a monumentalidade e o academicismo. Contudo, 

observa-se, outrossim, um zelo com a funcionalidade, o que não constitui 

característica da obras Beaux-Arts. 

São também observados fortes traçados dum movimento 

denominado City Beautiful, cuja influência advém do Plano de D. 

Burnham para a cidade de Chicago datado de 1909. Tal movimento 

caracteriza-se pela suntuosidade arquitetônica e ancestralidade clássica, 

expressas pela grandiosidade dos prédios e refinamentos dos parques 

públicos. O maior exemplo desse estilo ainda presente na paisagem do 

centro da cidade é o prédio situado à Esplanada do Castelo, mais 

precisamente junto à Avenida Presidente Antônio Carlos construído para 

sediar o Ministério da Fazenda. 

3.1. O Urbanismo de Agache 

Iniciemos então com o significado do Urbanismo, afirmado pelo próprio 

autor nas páginas iniciais de seu plano: 

(...) O Urbanismo é uma Sciencia e uma 

Arte, e sobretudo uma Philosophia social. Entende-

se por Urbanismo o conjuncto de regras applicadas 

ao melhoramento da edificação, do arruamento, da 

circulação e do descongestionamento das arterias 

publicas. E’ a remodelação, a extensão e o 

embellezamento de uma cidade levados a effeito 

mediante um estudo methodico da geographia 
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humana e da topographia urbana sem descurar as 

soluções financeiras. (...). 

Adiante, Agache faz nova referência ao Urbanismo como ciência e arte 

simultaneamente, aliando a técnica da primeira com o embelezamento 

que a segunda pode proporcionar a cidade: 

 (...) Mas, se o urbanismo é uma sciencia, é também 

uma arte. Cabe com effeito, ao urbanista interpretar as 

observações scientificas e as necessidades technicas, 

em um conjuncto de harmonia e belleza (...) E’ preciso 

para ser urbanista ter a sensibilidade, sentir como um 

artista e poder exteriorisar, plasticamente, o quadro 

onde todos os effeitos sociaes da vida se manifestam 

em immediata coordenação (...) Se o urbanismo fosse 

apenas uma sciencia, o problema das cidades se 

limitaria a livros e formulas. Ora, a experiência tem 

demonstrado que isso é impossível (...). 

O interessante é que Agache não olvida a Geografia. Ao contrário, ela faz 

parte de seu significado de Urbanismo. Ela está presente no plano, 

através de seu prévio estudo antropogeográfico, influenciado diretamente 

por Paul Vidal de La Blache, tal como cita MELEMIS (1998:102): 

(...) a geografia humana, tal como Paul Vidal 

de la Blache a concebe quase paralelamente, 

estuda a emergência no tempo de tipos de 

estabelecimentos humanos diante da necessidade 

de apropriação do meio físico. A geografia humana 

engendra, aliás, uma forma de estudo geográfico 

especificamente urbano que, a partir de 1900, dá 

origem a numerosas “monografias de cidade” (...). 

 Ele considera-se o criador do termo Urbanismo e expressa isso no 

próprio plano, talvez como uma forma de adquirir credibilidade diante da 

sociedade carioca: 

(...) Este vocábulo: urbanismo, do qual fui o 

padrinho, em 1912, quando fundei a “Sociedade 

Franceza dos Urbanistas”, foi, durante algum tempo, 

como um barbarismo; posteriormente, porém, tendo 
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sido adoptado, adquiriu “foros de cidade”. Em todo o 

caso, é agora universalmente empregado, sendo mais 

expressivo do que o vocabulo allemão Staedtebau e o 

inglez Town-planning, por serem estes últimos mais 

applicaveis ás construcções (...) Muito me apraz, 

quando me refiro ao urbanismo, comparar uma cidade 

ao organismo humano. No organismo urbano, como no 

humano, encontramos uma anatomia e suas funcções 

(...) A anatomia da cidade é o seu próprio plano que a 

define: é o conjunto de terrenos, edificados ou não, a 

divisão de quarteirões, os espaços livres (...). 

Agache assemelha a aglomeração urbana a um organismo vivo, 

vinculando o plano à idéia de eficiência. Podemos perceber claramente 

isso no próprio texto do plano: 

(...) Nenhuma imagem poderia representar melhor a 

constituição e a vida nas cidades. Essas nascem, crescem, 

vivem e, como os seres animais, enfraquecem e morrem 

(...). 

A partir dessa análise o autor faz uma alusão do corpo urbano ao 

corpo humano, onde o plano enfoca três funções principais: Circulação, 

digestão e respiração. 

Agache chama de sistema respiratório a todos os espaços livres, 

avenidas, praças e jardins, ou seja, os pulmões da cidade. A disposição 

viária ele chamou de sistema circulatório, que possui a função de repartir 

para todos os pontos do corpo urbano a substância necessária à vida e 

convergindo para o coração urbano, isto é, o centro da cidade. Por último, 

classifica como aparelho digestivo, toda a rede de esgotos. O plano 

também é marcado pela estética, enfatizando o embelezamento em 

praticamente todos os capítulos. A tônica ao embelezamento é percebida 

no trecho que segue, à guisa de exemplo: 

(...) Esta cidade que goza da mais encantadora 

moldura tem radiante e imenso futuro, merecendo 

tornar-se, sob o ponto de vista da remodelação, a mais 

bela cidade do mundo (...). 
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Trata-se do Rio de Janeiro visto a partir dum olhar estrangeiro, 

onde a preocupação com imagem da cidade é uma tônica. Essa visão é 

descrita no capítulo intitulado Entrada do Brasil: 

(...) O Rio de Janeiro oferecerá assim à 

admiração do visitante chegado por mar, uma entrada 

monumental, correspondente à importância e aos 

destinos da capital. É aí que as autoridades receberão 

as personalidades eminentes que chegam por vapor ou 

por hidroavião, as quais poderão desembarcar por 

meio de lanchas diante da escada de honra 

emoldurada por duas grandiosas colunas (...). 

Tal visão estrangeira, outrossim, é sentida no capítulo intitulado 

Bairro das Embaixadas, lugar onde não há espaço para próprio habitante 

da cidade: 

(...) neste bairro, palacetes e apartamentos de 

luxo, local dos turistas e dos estrangeiros, que vêm 

participar da estação mundana de inverno ou admirar 

os encantos do sítio carioca (...). 

Para finalizar, podemos considerar o Plano Agache como um 

plano diretor típico, a partir dos seguintes critérios: 

- Traça um futuro para a cidade a partir do planejamento, podendo esta 

alcançar o patamar de cidade ideal, caso o plano seja seguido à risca; 

- As modificações no espaço físico é que possibilitam modificações sociais; 

- A remodelação física da cidade, bem como a existência de saneamento e 

habitação para todos pode suprimir comportamentos marginais. 

O Zoneamento (zoning) e a legislação urbanística, até então 

inexistentes no Brasil, são sinais evidentes da intenção de ordenamento 

da cidade, expressos no Plano Agache. 

Interferindo no sistema viário, ou seja, modificando-o, alterando-o, é 

possível alcançar a funcionalidade típica duma cidade eficiente. A partir da 

garantia de moradias confortáveis disponibilizadas a toda população o 

plano considera-se capaz de alterar padrões e relações sociais. 
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Para a Cidade do Rio de Janeiro, o Plano Agache previa duas funções 

essenciais: Político-administrativa (Capital do país) e econômica (porto e 

mercado comercial e industrial), sendo a segunda citada como muito 

crescente, à medida que o país industrializava-se. 

Estava prevista no plano uma cidade estruturada a partir de 

elementos funcionais espacializados no espaço urbano, ou seja, o espaço 

passa a desempenhar diferentes funções, essas definidas previamente 

pelos elementos funcionais. 

O instrumento de intervenção mais utilizado nesse plano será o 

chamado zoneamento que consiste na tônica da espacialização do 

espaço urbano. Resulta dividir o perímetro urbano da cidade em zonas de 

utilizações diversas que recebem específica legislação para cada uso, o 

mesmo procedendo para os investimentos. 

Para Agache o zoneamento era uma forma de impor “ordem” às 

cidades, evitando o “caos” que ocorreria no fato de deixar a evolução 

urbana a cargo da livre iniciativa: 

(...) durante muito tempo acreditou-se que era 

sufficiente estabelecer, para uma cidade, um regulamento 

unico e uma policia geral de construcção. A pratica dos 

estudos urbanísticos fez comprehender que as cidades se 

dividem em diferentes bairros tendo todos elles 

determinado papel a preencher: centro de negocios, bairro 

do grande e pequeno commercio, bairro industrial, bairro 

residencial... Desenhou-se pouco a pouco a differenciação 

desses bairros entre si pelo seu preparo e pela sua funcção 

própria (zoning), impuz-se por si mesma (...). 

Por outro lado, o autor também o defende como forma de proteger 

partes valorizadas do espaço urbano contra usos não-previstos, 

mantendo o alto valor do solo urbano. Agache tinha uma preocupação 

quanto à desvalorização de áreas e imóveis causados pela miríade de 

usos e grupos socioeconômicos difusos: 

(...) Ella tem por fim evitar que os bairros, que 

satisfazem a determinadas necessidades, sejam 

invadidos por construcções que mudariam 

completamente o seu caracter. O zoning deve, pois, 
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salvaguardar o valor da propriedade particular sem 

deixar de proteger a economia e a saúde públicas... O 

nosso projecto de remodelação e extensão suppõe 

uma divisão em cinco zonas: 

a) zona central com parte commercial; 

b) zona industrial e do porto; 

c) zona de residência 

d) zona suburbana 

e) zona dos espaços livres e reservas arborisadas 

(...) 

Segundo o Plano Agache, os elementos funcionais dividem-se em: 

- posto de comando (centro da cidade); 

- bairros de intercâmbio ou grandes negócios; 

- bairros de abastecimento ou comércio com ocorrência de residências; 

- bairros de produção (áreas para indústrias, áreas rurais e agrícolas); 

- bairro universitário; 

- centros recreativos; 

- bairros residenciais de luxo – Copacabana, Ipanema, Gávea, etc; 

- bairros residenciais burgueses – Tijuca e Flamengo; 

- bairros residenciais operários – margeando a zona industrial. 

O plano possui, portanto, uma visão estrutural especializada e 

funcional com cada elemento, a partir daí, desempenhando uma função 

específica dentro do organismo urbano, articulando-se e integrando-se à 

cidade como um todo.As especializações são espacializadas, todavia não 

formam comunidades autônomas, já que o plano é estrutural e 

centralizado. 

Apresentado de forma estrutural, intitulado pelo autor de ossatura, 

algumas partes da cidade são privilegiadas intencionalmente, 

promovendo-se a apropriação e divisão do espaço urbano, tendo como 
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“pano de fundo” o uso do solo urbano como mercadoria, não explícitos no 

plano. 

O local onde as alterações mais se voltam acaba sendo a área central 

da cidade. Aí é que localiza-se o posto de comando, ou seja, o centro 

administrativo e legislativo. É sugerido então a construção duma 

monumental praça resultante do arrasamento dos morros do Castelo e 

Santo Antônio, completando o ciclo de expansão do centro da cidade e 

descongestionando a Avenida Rio Branco com a criação de novas vias. 

Outrossim, na área central, o Plano Agache prevê o Bairro das 

Embaixadas, local privilegiado intencionalmente que ocuparia parte dos 

terrenos surgidos a partir dos aterros da Baía de Guanabara. Agache 

descreve-o dessa maneira: 

(...) é o local das embaixadas, palacetes e 

apartamentos de luxo... )lugar de turistas e estrangeiros, na 

linha de frente da Baía de Guanabara (...) o loteamento e o 

zoning desse bairro são estudados de modo a excluir o 

comércio em proveito da habitação suntuosa (...). 

Tal como o saneamento básico, o sistema viário é visto de forma 

muito profunda no Plano Agache, ligando-o à engenharia urbana, 

objetivando aumentar sua eficiência. Paralelo a isso também são 

previstas algumas soluções estéticas, onde a funcionalidade é 

complementada com o embelezamento. 

A proposta do plano é atingir a cidade em toda a sua extensão, 

porém não há como omitir que ele deteve-se mais no coração urbano, ou 

seja, a área central da cidade, traçando ruas e prevendo ligações, 

sobretudo nas esplanadas que resultaram dos arrasamentos dos morros 

do Castelo e da previsão do de Santo Antônio. As chamadas praças 

rótulas serviriam de interligação das vias principais, bem como seriam, 

além duma solução técnica, também estética. 

A circulação, dentro dessa visão orgânica do plano, vem a ser uma 

das funções principais. Os bairros, zonas de diversos usos e elementos 

funcionais são conectados a partir dum conjunto bem estruturado de vias 

(artérias). 

Para Agache, o centro deveria ser integrado e reformulá-lo fazia-

se urgentemente necessário, haja vista o transtorno causado pelos 
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bondes. Essa integração seria possível somente através da construção 

duma extensa rede de metropolitano, criação de vias de comunicação 

entre bairros e abertura de artérias principais que atingissem a área 

central rapidamente. 

A proposta do plano de já prever a abertura da Avenida Presidente 

Vargas (Avenida Independência) e também de interligar a Estrada Rio-

São Paulo (antiga Avenida Paulista) à Rio-Petrópolis (antiga Avenida 

Petropolitana) caracteriza o momento histórico por que passava o país, 

onde era já intensa a atividade rodoviária nacional, muito incentivada pelo 

então Presidente Washington Luís, autor da famosa frase: “... Governar é 

abrir estradas...”. 

O capítulo a seguir procura mostrar pontualmente, na área de 

estudo em questão, onde podemos perceber tais proposições organicistas 

do plano, detendo-se mais na questão da circulação e zoneamento. 

Para finalizar, é importante ressaltarmos a idéia de modificação e 

transformação do espaço, expressos por Agache, inclusive com a total 

despreocupação em preservação do patrimônio histórico. A sua visão 

estrangeira aliada à falta de percepção duma realidade urbana divergente 

da sua, permitiu os tais abusos e arbitrariedades já citados quando 

falamos dos males da zonificação: 

(...) Quem percorrer as ruas actuaes desses 

bairros, verifica facilmente como toda esta zona está 

condemnada á demolição e reconstruida dentro de mui 

pouco tempo. Nada há ahí que se possa preservar, 

nada que tenha um valor verdadeiro e necessite 

expropriações onerosas que impeçam a passagem de 

novos logradouros (...). 

Ideologicamente, a cidade era vista na sua totalidade, embora 

houvesse diferentes direcionamentos quanto às soluções viárias, variando 

de acordo com o espaço urbano e o público que dele usufruía. Logo, 

combinações perfeitas entre estética e funcionalidade eram previstas 

apenas para áreas da cidade destinadas às classes média e alta, onde o 

transporte individual já era mais freqüente. À época, tais áreas eram o 

Centro da Cidade e bairros da Zona Sul. Aos Subúrbios, denominados 

pelo plano de bairros operários, foram previstas apenas soluções de 

funcionalidade, referindo-se aí apenas a ampliação dos sistemas 
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ferroviário e mais timidamente do metroviário, proporcionando 

acessibilidade a centros de emprego. 

Agache propõe a criação da Comissão do Plano da Cidade. 

Anexas ao plano a reserva territorial e a legislação vem a ser os 

instrumentais necessários para efetivar tal implementação. 

Para que o plano pudesse ser realizado ou possivelmente 

modificado, Agache previa a formação duma comissão de coordenação e 

execução. Impossível de ser implementado de cima para baixo, o autor 

colocava a necessidade de que todas as companhias de serviços públicos 

o tivessem como modelo, dessa forma possibilitando a integração 

também a nível horizontal. 

Agache também preocupava-se com a necessidade de reserva 

territorial que a cidade sempre deve manter para poder auto-financiar-se, 

evitando assim o valor excessivo do solo urbano. Esse conceito foi 

utilizado noutros países que o adotaram e obtiveram resultados positivos. 

A reserva territorial é necessária para Agache, já que muitas vezes 

o alto valor da terra é que impede atuações do poder público em 

proporcionar melhoramentos de saneamento, lazer, habitação, etc. Ela 

controla o valor da terra e evita a especulação imobiliária. Na verdade 

esse é um ponto contraditório do plano que, de um lado privilegia áreas e 

valoriza o solo urbano através de seus zoneamentos e de outro, cria 

mecanismos para frear ações especulativas. 

Por último, a legislação, parte anexa ao plano, consiste na 

regulamentação. Sem ela torna-se impossível executá-lo e implementá-lo. 

Para Agache, recorrer à legislação é fundamental, uma vez que na 

ausência da mesma, nenhuma realização de planta de remodelação e 

extensão seria viável. 

Não se pode afirmar que é um plano que leve em consideração o 

aspecto financeiro, ou seja, não está explícito no seu texto. Do ponto de 

vista aplicativo, teoricamente é um plano muito pragmático, pois já traz 

consigo uma legislação bem elaborada e pronta para ser aprovada. 

O Plano Agache é entregue nos últimos meses da administração 

que o empreende. Em outubro de 1930 é deposto o Presidente 

Washington Luís e conseguintemente o prefeito Antonio Prado Junior. A 
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conseqüência disso é que todas as medidas da administração anterior 

sofrem descontinuidade e são olhadas com desconfiança. 

Na gestão municipal que sucedeu Prado Junior (1930-1931), o 

Plano Agache é novamente reestruturado por uma equipe de 

profissionais, dentre eles, Lúcio Costa. O Plano é aceito com algumas 

modificações que ocorreriam ao longo de sua implantação. É criada a 

Comissão do Plano da Cidade do Rio de Janeiro. 

Na administração de Pedro Ernesto Baptista (1931-1936), tanto o 

plano quanto à comissão são revogados. Quando Henrique Dodsworth 

(1937-1945) assume a prefeitura, é restabelecida a Comissão do Plano 

da Cidade e criado o Serviço Técnico do Plano, retomando os estudos e 

readaptando-os. 

Porém a grande marca do Plano Agache, presente na paisagem 

urbana do centro da cidade até nossos dias, foram às proposições que 

chegaram a ser executadas. São elas, a Esplanada do Castelo com parte 

das quadras dotadas de pátio central, e o traçado viário das principais 

ruas. Ademais, a Praça Paris situada na Glória, a concepção da Avenida 

Presidente Vargas, bem como as melhorias nas estradas que ligavam o 

Rio a São Paulo e Petrópolis, também foram obras executadas a partir do 

Plano Agache. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Querer o Plano Agache executado na sua totalidade também soa 

como um delírio, tanto na década de trinta, quanto nos dias de hoje. 

Penso que no momento de sua elaboração, Agache já tinha plena 

consciência disso, até porque sabia que era um plano oneroso e 

dispendioso em demasia, para ser viabilizado numa cidade terceiro-

mundista. Haja vista que, em décadas posteriores, Agache retorna ao 

Brasil, convidado para realizar algumas remodelações em Curitiba, São 

Paulo, Porto Alegre, entre outros municípios do interior fluminense, 

todavia, como já mencionado, somente remodelações parciais, não mais 

elaborando “planos grandiosos” como propagava nos anos vinte. 

Uma nação moderna e progressista, como prezavam os 

sucessivos governos da República Velha, não poderia permitir a 

coexistência no espaço urbano de sua capital, velhos traços da época 
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colonial e imperial. Isso era visto como atraso, sinônimo de 

subdesenvolvimento. 

O Plano Agache, como já dito, jamais fora executado totalmente. 

Primeiro, pelo simples fato da perda do poder, de uma elite dominante 

chamada oligarquia cafeeira, pelo movimento denominado Tenetismo, em 

1930. Quando o plano finalmente fica pronto, após duras críticas da 

imprensa e oposição da época, questionando a sua finalização, 

Washington Luís é deposto e, conseguintemente, o prefeito por ele 

nomeado para administrar a capital federal, Antonio Prado Junior. 

 Então o plano diretor, tão aguardado, é literalmente, 

“engavetado”. Por questões político-ideológicas, o plano fica olvidado, 

pois executa-lo significava à época, legitimar e afirmar os feitos da 

primeira república. A idéia era, no entanto, justamente o contrário, ou 

seja, opor-se, negar as práticas oligárquicas. Coincidência ou não, ocorre 

nesse momento, exatamente o que ocorrera na passagem da monarquia 

para a república, quando tudo que lembrava a primeira, fora repudiada 

pela segunda. 

A segunda razão que tornou impossível a execução do Plano 

Agache na íntegra está no custo. Era totalmente dispendioso executá-lo, 

devido à sua grandiosidade. Quando ele é finalmente resgatado, já no 

governo Vargas, as ideologias são outras, bem como o destino dos 

recursos. A capital federal vive um outro momento. O plano não é 

implantado totalmente, mas executa-se algumas proposições tais como a 

Praça Paris, a Esplanada do Castelo, a Avenida Presidente Vargas e, 

posteriormente, o metrô. 

E quem sofre com tudo isso é a cidade. Sofre porque é nela que 

vê-se refletido tais momentos da História, através da monumentalidade. E 

o Rio de Janeiro, enquanto capital do país esteve à mercê de todos esses 

acontecimentos, vendo destruir sua paisagem colonial para dar espaço à 

modernidade. Uma modernidade excludente e para poucos. 

A cidade histórica ajustou-se de maneira imperfeita às formas 

específicas da vida urbana, devido à particularidade de seu sítio original. 

Ela não reflete as “exigências modernas” da população. A complexidade e 

a amplitude das dificuldades decorrentes desse processo parecem exigir 
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uma reinvenção da cidade que a metodologia de Agache mostrou-se 

incapaz de produzir. 

O trabalho que aqui se apresenta está longe de ser um produto 

acabado, até porque há muito que percorrer e complementar. Sempre 

haverá espaço para o resgate de velhas fontes de pesquisa, que aqui 

passam a ser consideradas novas, já que ampliam e aprofundam o 

trabalho. 

REFERÊNCIAS 

ABREU, Maurício de Almeida. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPLANRIO, 3ª edição, 
1997 (156 pp.). 

AGACHE, Alfred Donat. Cidade do Rio de Janeiro. Extensão, Remodelação e Embellezamento. Paris: Foyer 
Brésilien, 1930. 

BARREIROS, Eduardo Canabrava. Atlas de Evolução Urbana da Cidade do Rio de Janeiro – 1565/1965. Rio de 
Janeiro: IHGB, 1967. 

BERNARDES, Lysia Maria Cavalcanti. “Evolução da Paisagem Urbana do Rio de Janeiro até o Início do Século 
XX”.In: Boletim Carioca de Geografia. Nº 12, volumes um e 2, 1959. 

BRENNA, Giovanna Rosso Del. “Rio: Uma Capital nos Trópicos e seu Modelo Europeu”. In: Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: IPHAN, nº 19, 1984 (pp. 149-156). 

FERREIRA, Jorge & DELGADO, Lucilia de Almeida N. (Orgs.). O Brasil Republicano. O Tempo do 
Liberalismo Excludente: Da Proclamação da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Editora 
Civilização Brasileira, 2003. (V. 1). 

GANZ, Herbert. People and plans. New York: Basic Books, 7ª edição, 1960. 

LE CORBUSIER. O Urbanismo. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1992. 

______________. Os três estabelecimentos humanos. São Paulo: Editora Perspectiva, Série Debates – 
Arquitetura, 1979. 

______________. Planejamento Urbano. São Paulo: Editora Perspectiva, Série Debates – Urbanismo, 3ª edição, 
2000. 

MELEMIS, Steven. “Donat-Alfred Agache e o processo de remodelação”. In: Le Corbusier – Rio de Janeiro: 
1929-1936. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro, 1998 (pp. 100-104). 

MELLO JUNIOR, Donato. Rio de Janeiro: Planos, Plantas e Aparências.Rio de Janeiro: IPLANRIO, 1988 (pp. 
163-232). 

MERLIN, Pierre & CHOAY, Françoise (Orgs.). Dictionnaire de l’Urbanisme et de l’Aménagement. Paris: 
Presses Universitaires de France, 1988. (pp. 95-96) 

OLIVEIRA, Elizabeth Lira de. Política de Urbanização da Cidade do Rio de Janeiro – 1926/1930. Niterói: 
UFF, 1981. (Dissertação de Mestrado). 

 481



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

OLIVEIRA, Lígia Gomes de. Desenvolvimento Urbano da Cidade do Rio de Janeiro. Uma Visão através da 
legislação reguladora da época – 1925/1975. Rio de Janeiro: COPPE/PUR/UFRJ, 1978. (Dissertação de 
Mestrado). 

PACHECO, Susana Mara Miranda. “Contrapontos da Reestruturação Urbana no Centro do Rio de Janeiro.” In: 
Boletim GETER-Grupo de Estudos Terciários do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: EDUERJ, ano II, nº 3, 1999 
(pp. 1-3). 

RELPH, Edward. A Paisagem Urbana Moderna. Rio de Janeiro: Edições 70 Editora, 1987. (Tradução de Ana 
McDonald de Carvalho) (pp. 54-57). 

REIS, José de Oliveira. “Sistema de Vias Arteriais do Plano Diretor do Rio de Janeiro”. In: Urbanismo no Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: Editora O Construtor S.A., 1950. (pp. 79-104). 

REZENDE, Vera. Planejamento Urbano e Ideologia. Quatro Planos para a Cidade do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1982. 

SILVA, Lucia Helena Pereira da. Engenheiros, Arquitetos e Urbanistas: A História da elite burocrática na 
Cidade do Rio de Janeiro, 1920-1945. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 1995 (Dissertação de Mestrado). 

SILVA, Lúcia. História do Urbanismo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora E-Papers, 2003. 

SILVEIRA, Carmen Beatriz. Uso Residencial na Área Central do Rio de Janeiro – Um estudo na Periferia do 
Centro. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995. (Dissertação de Mestrado do PPGG/UFRJ). 

SODRÉ, Nelson Werneck. Formação Histórica do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 10ª 
edição, 1979. 

______________________.  História da burguesia brasileira. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 3ª 
edição, 1976. 

STUCKENBRUCK, Denise Cabral. O Rio de Janeiro em questão: O Plano Agache e o ideário reformista dos 
anos 20. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/IPPUR, 1996. (Tese de Doutorado). 

VAZ, Lilian Fessler. Modernidade e Moradia: Habitação Coletiva no Rio de Janeiro. Séculos XIX e XX. Rio de 
Janeiro: Editora 7Letras, 2002. 

 

 482 


	Introdução 
	2. Um Plano para a Capital Federal: O Plano Agache 
	3. O Plano, o modelo de cidade e objetivos. 


