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O berço do urbanismo moderno no Brasil foi parte de um contexto moldado na engenharia 

sanitária, constituído pelas influências européias de formação, em que o crescimento era visto 

como algo problemático. A cidade tornou-se, ao longo do século XX, lócus de toda a 

atividade produtiva e adquiriu elementos chaves para o entendimento do urbano atual. O 

objetivo do trabalho proposto foi o entender o contexto através de informações sobre o 

sanitarismo na construção da cidade moderna (principalmente Rio de Janeiro e São Paulo), 

sobretudo no Brasil do final do século XIX e início do século XX, caracterizado como o 

primeiro período republicano. Sevcenco (1998), em sua obra “A República: Da Belle Epoque 
à Era do Radio” versa sobre a influência destes moldes na reconstrução do centro e porto do 

Rio de Janeiro do início do século XX, a chamada Belle Epoque. São Paulo também assumiria 

a feição européia, segundo Vasconcelos (2006), com demolições e propagação do modelo 

europeu. O retrato da sociedade que experimentava este modelo estabelecia momentos de 

clara segregação social, e posteriormente espacial. A retirada dos negros e dos imigrantes do 

centro do Rio para a reforma do centro e do porto, houve um momento de comoção na busca 

da “qualquer custo”, mesmo momento onde revoltas como a de Canudos e a Revolta da 

Vacina eclodiram e se estabeleceram. Nosso enfoque será a Revolta da Vacina teve relação 

direta com o clima da Belle Époque. O motim em meio às obras de reconstrução da cidade do 

Rio, em 1904 demonstrou a revolta dos cidadãos contra o momento. Em São Paulo, segundo 

Vasconcelos (2006) o início do desenvolvimento acelerado aconteceu também neste período, 

demonstrando grande capacidade da cidade em estabelecer estes moldes e a criação de um 

eixo de crescimento da cidade em direção ao oeste, que sofre profundas influências européias. 

Como pano de fundo para as mudanças refletidas no Brasil temos a Segunda Revolução 

Industrial, também intitulada Revolução técnico-científica, e seu conseqüente aumento da 

velocidade dos processos urbanos, que acontecia na Europa e Estados Unidos e se propagava 

para o mundo.  
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The birthplace of modern urbanization in Brazil was based on a sanitary engineering context 

which was influenced by European and American formation in which development was seen 

as problematic. At the beginning of century XX, city became locus of all productive activity 

and main elements acquired for understanding about current urban. The objective of this work 

was to study the incursion of Brazil upon modern urbanization through sanitary ways in the 

construction of Brazilian cities (especially Rio de Janeiro and São Paulo in the first republican 

period). It was done by reviewing texts of authors about Brazilian urbanization and its 

contextualization with urban themes related to health. Then we made a systematic review on 

the period from the second half of century XIX to the beginning of the century XX. The 

society which experienced living by the imported model established moments of social space 

segregation due to imposition of dominant class. The removal of niggers and immigrants from 

the center of Rio in order to rebuild center and harbor caused a commotion because of the 

“modernity at any way and cost”. At the same time there were developing rebellions as 

Canudos and the Revolt of Vaccine. In this context the focus is on the Revolt of Vaccine as it 

was directly related to the social changes and the combat outbreak of epidemics in Rio of that 

period. The rebellion in the middle of the reconstruction of Rio de Janeiro in 1904 indicated 

the revolt of people. At the same period in São Paulo was occurring the beginning of an 

accelerated development which proves great capacity by cities to establish imported molds 

and creation of a progress axle in the western direction that receives strong foreign influence. 

Changes reflected in Brazil are also due to Second Industrial Revolution entitled as a 

technical scientific Revolution, and its consequent increasing on the velocity of urban 

processes which occurred in Europe and the United States and propagated to the world. 
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