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Apresentação

O

apego que temos pelas coisas do passado talvez não possa ser
explicado. A nostalgia pelo antigo, sempre encantador, contrasta com
esses tempos modernos (ou pós-modernos), distantes. Em lugar do “eterno
presente”, este livro trata da história da cidade do Rio de Janeiro, com
seus significados e representações para seus moradores ou simplesmente
para quem gosta dali. Ser “dono do Rio” relaciona-se à criação do cenário,
imagem, cultura e traçados da cidade (e de seu destino) justamente por
aqueles que não detiveram a propriedade. Este trabalho procura remontar às
origens desse desencontro.
Tal temática é apreciada em seis textos que reconstituem o processo de
acumulação dos patrimônios territoriais. A propriedade fundiária, desde o início da colonização portuguesa, envolveu relações sociais entre agentes no espaço em configurações historicamente dadas. No período colonial, a paisagem
urbana esteve intimamente vinculada à presença dos religiosos, onde cada
ordem e confraria dominava uma parcela do chão. O papel desempenhado por
essas instituições na produção da cidade (seus marcos edificados) e na oferta
dos serviços será observado no texto “Geopolítica e produção da vida cotidiana no Rio de Janeiro colonial”. Como os donos dos terrenos determinavam
a forma e o uso do solo, o espaço do Rio de Janeiro não era uniforme. Com
o objetivo de explicar a constituição do embrião urbano e das grandes datas
apropriadas pelos frades, assim como sua partilha e distribuição, tomou-se o
exemplo da ordem beneditina no texto “A propriedade santa: o patrimônio
territorial da Ordem de São Bento na cidade do Rio de Janeiro”.
Uma vez que os portos eram privados e as terras doadas em sesmarias,
foi possível estabelecer conexões entre os ancoradouros, a produção e a propriedade do chão. Estas ideias estão presentes em “Cidade flutuante”, cuja
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hipótese refere-se aos portos enquanto vetores de urbanização. Em “Rio de
Janeiro imperial: a propriedade fundiária nas freguesias rurais” descrevemos
os patrimônios localizados no “sertão carioca” e estudamos os mecanismos de
parcelamento e reconcentração das glebas durante o século XIX. A pesquisa
permitiu perceber a estreita relação entre a disponibilidade do solo e a de mão
de obra, que no final do século acarretou uma crise habitacional no campo.
Isto sugere outra perspectiva de interpretação para o problema de moradia no
período, geralmente associado à urbanização. Em “Os donos da terra carioca:
alguns estudos de caso”, pretendemos contribuir ao debate sobre a relação
entre o solo e a vivenda através das repercussões da dinâmica relativa à propriedade fundiária sobre distintos mercados imobiliários. No exame de certos
exemplos foi possível verificar que o terreno e a casa são produtos e mercadorias que se transformam com a história da paisagem.
Por fim, “As propriedades públicas no Rio de Janeiro” são analisadas
a partir da formação do espaço da cidade até a promulgação da Lei de Terras,
que estimulou o processo de divisão destes bens, ainda em curso. Em meados
dos oitocentos inaugurou-se a tendência de alienar os próprios nacionais, privatizando-os. No século seguinte, o que era cedido e estatizado transformou-se em concessão, o que permitiu sua exploração produtiva referida unicamente ao mercado e à obtenção de lucros e privilégios.
Para a realização deste livro, muitas pessoas contribuíram de forma
decisiva. Inicialmente, meu agradecimento e meu carinho a Dom Mateus
Ramalho Rocha que, através de sua ajuda irrestrita, me abriu as portas do
Arquivo do Mosteiro de São Bento. Que meu reconhecimento se estenda aos
responsáveis pelas bibliotecas Paulo Santos (do Paço Imperial), do Instituto
de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Serviço de Documentação da Marinha, da Mitra Episcopal,
assim como ao Arquivo da Cidade, Arquivo Nacional, Arquivo Público do
Estado do Rio de Janeiro, Arquivo da Cúria Metropolitana, Serviço de Patrimônio da União e Museu da Fazenda Federal (Ministério da Fazenda), Caixa
Econômica Federal, Companhia Estadual de Habitação e Instituto Nacional
de Seguridade Social.
Minha gratidão aos colegas do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro pela liberação de
parte dos meus compromissos didáticos e acadêmicos. Agradeço à Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro que concedeu os recursos
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para a edição, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelos auxílios integrados às pesquisas e à Universidade Federal do Rio
de Janeiro pelas bolsas de iniciação científica que beneficiaram minha equipe.
Nada teria sido possível sem a dedicação, a seriedade e a competência
de pesquisadores e estudantes que compuseram (e, em muitos casos, ainda
compõem) o grupo de trabalho destinado à investigação da terra no Rio de
Janeiro. Meu reconhecimento a Ieda Cristina Alves Ramos, Isis Volpi de Oliveira, Mônica Castro de Oliveira e Teresa Cristina de Almeida Faria, que participaram dos primeiros levantamentos de dados. Nos âmbitos mais variados
da pesquisa contei com a colaboração de Adriana Amendola, Cleydia Regina
Esteves, Eliane Gomes Braz, Emerson Paulino, Filomena Corrado, Isabela
Penna Firme Pedrosa, José Mario Beniflah Carvão, Laurentina Menezes Valentim, Maria Alice Magalhães, Maria Isabel de Jesus Chrysostomo, Maria
José Coelho da Silva, Maristela Turl Medeiros, Mario Sergio Natal Ferreira,
Miriam Landesmann, Patrícia de Souza Carvalho, Priscila Barreto Sampaio,
Vanessa Loreto Ribeiro e, mais recentemente, Bianca Coelho Nogueira, Carlos Augusto de Oliveira Ribeiro Junior e Marcele Monteiro de Sousa.
Valter Luis de Macedo, colaborador de todas as horas, pesquisador incansável e paciente desenhista, foi leitor atento dos originais. Suas críticas e
sugestões engrandeceram o trabalho.
Fazer este livro reavivou lembranças. Dedico-o também a Manoel
Maurício de Albuquerque (in memoriam), o “mestre dos mestres”, que nos
fazia gostar e respeitar a história dos homens. Aos professores Wilson Suzigan, que transforma seus alunos em pesquisadores, e Roberto Lobato Correa,
que leciona “desvendar o urbano”. Ao tio Jacob, pelas preciosas descobertas
nos sebos desta cidade e ao meu irmão Luis, pela revisão e pelo estímulo. À
minha mãe que me mostra o que é coragem e ao meu pai que, com sua ética e
dignidade, me ensina sempre.
Fevereiro de 1999
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Geopolítica e Produção da Vida
Cotidiana no Rio de Janeiro Colonial1
Introdução
Este texto tem como objetivo analisar o papel desempenhado pela Igreja
Católica, através das ordens religiosas e das confrarias, na produção do espaço
e suas consequências sobre o cotidiano na cidade do Rio de Janeiro. Partimos,
aqui, de uma concepção teórica em que a propriedade fundiária é vista como
fator determinante do lugar, o que envolve a relação entre os agentes no território.
O território é considerado como resultado do poder político exercido pelas
classes sociais. Segundo tal paradigma, o desenho urbano retrata os processos
de acumulação e de parcelamento do patrimônio fundiário.
No período colonial, a paisagem urbana estava intimamente vinculada
à presença dos religiosos. Cada ordem, irmandade e confraria dominava
uma parcela do espaço. Sua dominação era de base econômica – a produção
agrícola, pastoril e de serviços, além do acúmulo de propriedades imobiliárias
– e se expressava pela influência ideológica exercida pela religião católica.
Estamos nos referindo, portanto, à geopolítica colonial.
Neste campo da relação Igreja/Estado, na falta de normas civis
específicas para a conformação urbana, as leis eclesiásticas tornaram-se
definidoras do estabelecimento das atividades e dos caminhos da expansão
territorial. O clero impôs normas expressas para os assentamentos dos edifícios
e das propriedades sagradas. O uso do solo carioca mostrou, portanto, um jogo
de forças que teve expressão jurídica e política.
1

A versão original deste estudo foi apresentada no seminário Cidade e Imaginação, organizado pelo
Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da UFRJ em 1994 e publicada nos Anais deste encontro
em 1996. Não foi nossa proposta “esgotar” um tema tão amplo. Será necessário aprofundá-lo, sobretudo
em relação às demais confrarias existentes na cidade no período colonial que não tivemos oportunidade,
ainda, de pesquisar. Com os dados que foram levantados junto aos arquivos da irmandade da Misericórdia
e da Venerável Ordem Terceira do Monte do Carmo, pretendemos elaborar, em breve, trabalhos relativos
a cada uma destas instituições.
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A distribuição espacial e social dos agentes e dos equipamentos
coletivos incidiu diretamente sobre o cotidiano da população. A compreensão
teórica da questão inclui suas articulações práticas, algo que Certeau (1985)
chamou de morfologia da prática, isto é, os usos que se fazem de um espaço
e as formas destes usos no entendimento da vida social, da arte ou da estética.
Um outro aspecto, ético, pode ser apontado: as práticas podem representar
recusas de determinados agentes frente a uma ordem estabelecida. Lamparelli
e Szmrecsanyi (1985) vinculam o cotidiano à produção, isto é, o cotidiano
é o trabalho, é a rotina que se repete diariamente, o que envolve o trivial, o
corriqueiro sem importância e o fluxo concreto da vida.
Os religiosos foram responsáveis por grande parte dos referenciais
diários da população carioca. Na habitação, com a construção e o aluguel
de moradias; na saúde, com seus hospitais, boticas (farmácias), médicos e
enfermeiras; com a produção de alimentos nas suas fazendas e engenhos;
na educação, com suas escolas; na cultura, através do teatro, das artes
plásticas, da música e do lazer (as procissões eram o maior divertimento
no Rio Colonial); nos melhoramentos urbanos, com a construção de pontes,
chafarizes, a abertura de ruas e o saneamento; com o fornecimento de
água (com os seus poços); com suas normas urbanísticas garantiam parte
da segurança; com os empréstimos e a guarda de dinheiro e bens; com a
hospedagem dos romeiros; com a proteção aos fugitivos e aos meninos
de rua; e com os enterros. Os religiosos eram ainda responsáveis pelos
avisos das horas, dos incêndios, dos nascimentos e das mortes transmitidos
pelos sinos das igrejas. A população era informada sobre a chegada de
embarcações estrangeiras pelo mastro semafórico, o pau da bandeira no alto
do morro do Castelo. As irmandades exerciam ainda sua influência no que
tange à previdência, ao garantir a sobrevivência das esposas e a educação
dos filhos quando da morte de um dos seus irmãos. É interessante assinalar
que a Fazenda Real auxiliava na manutenção dos párocos, por meio de
côngruas, e das instituições pias, por meio de ordinárias que eram, em geral,
proporcionais aos seus rendimentos.2
Procuramos, aqui, recuperar historicamente a produção destes
elementos constitutivos da vida diária da população carioca desde a fundação
da cidade até meados do século XIX, com a promulgação da Lei de Terras.
2

A partir de 23 de março de 1656 foi concedida aos carmelitas a ordinária de 2 pipas de vinho, 4 arrobas
de cera, 80 alqueires de farinha paga pela Fazenda Real.
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Cabe esclarecer que não pretendemos listar os melhoramentos urbanos,
que são sistematicamente citados na maioria dos textos, clássicos ou não,
da história da cidade do Rio de Janeiro. Ao recuperá-los na perspectiva de
seus produtores, buscamos identificar os principais agentes modeladores do
espaço urbano carioca. Ao descrever o patrimônio religioso, estabelecemos
relações com os marcos referenciais citadinos pois discutimos a hipótese da
acumulação da propriedade “santa” como um importante vetor da expansão
e fator de valorização do solo urbano. O estudo a partir dos bens imóveis
destas instituições, no que diz respeito às formas de aquisição e, sobretudo, à
localização, enfatiza a ideia da segregação espacial por classes de renda e da
especialização de funções na cidade colonial como princípio organizador da
experiência urbana brasileira anterior à consolidação do capitalismo. Quando
a sociedade brasileira, no século XIX, passou por mudanças econômicas e
políticas que redundaram no delineamento mais insinuante do capitalismo,
surgiram outros agentes produtores do espaço – os construtores e os loteadores
– que fabricaram um novo espaço urbano, ainda que carregado de significados
oriundos do passado.

Séculos XVI e XVII. Rio de Janeiro: a cidade jesuítica,
desordem e traçado retilíneo
Para obter o estatuto de cidade, as vilas coloniais brasileiras
necessitavam do crivo papal ou real (ou de seu representante legal) na sua
fundação. Demarcava-se o termo e o rossio, local para o pasto e previsto
para a ocupação urbana futura, cuja administração era pública. O termo era
distribuído em sesmarias àqueles que o requeressem, com a obrigação de
ocupá-las. Segundo a sugestão de Caio Prado Júnior, “a economia colonial
era um negócio do Rei”, isto é, o estabelecimento de vilas e cidades no
Brasil relacionava-se à arrecadação de impostos, dos dízimos e dos foros.3
No entanto, as Câmaras das cidades até o século XVII eram independentes
no que se refere às finanças e ao patrimônio, pois como proprietárias da
sesmaria da cidade, que era aforada, detinham dois terços dos tributos
arrecadados. Esta situação mudou no século XVIII com o surto centralizador
por parte das autoridades portuguesas. A distribuição de terras na colônia,
3

Em 1690 foi instituído o foro anual para todas as terras, com o valor fixado em hasta pública (Morales de
los Rios Filho, 1970).

15

Donos do Rio em Nome do Rei

que não obedecia às regras impostas pela Metrópole, era arbitrária quanto
à localização e, com o solo abundante, havia falta de rigor na sua divisão.
Do ponto de vista da forma e do desenho, o Rio de Janeiro, quando de
sua fundação, era a cidade jesuítica ou a cidade da desordem. Esta questão foi
discutida pelos clássicos arquitetos-historiadores de nossas cidades (ver Reis
Filho, 1968). Paulo Santos (1968) é um dos que criticam a afirmação corrente
de que a característica dominante das cidades coloniais portuguesas era a desordem, no sentido da inexistência de rigor ou de método na sua implantação. O
Rio teria sido a cidade da desordem pelas curvas e pela inexistência do traçado
retilíneo. Ainda que não houvesse de fato um plano regular ou um traçado
prévio, como é o caso das cidades coloniais espanholas por meio das Leyes
de Indias, ocorria uma coerência orgânica nas aglomerações brasileiras, uma
herança da ideia de cidade medieval e muçulmana. As cidades medievais eram
muradas e o Rio de Janeiro também o foi nos seus primeiros tempos. Paulo
Santos afirma ainda que os jesuítas, franciscanos, beneditinos, carmelitas,
os mestres construtores e os engenheiros militares do Rio Colonial, além de
serem sensíveis à forma e aos materiais dos edifícios que construíam, tinham
cuidado com sua localização, o que imprimia um caráter funcional.
Um outro elemento a ser considerado e que implicava a união da
população era a necessidade de defesa do sítio, dadas as constantes ameaças
de invasão pelos corsários ou pelos índios, cujas aldeias ficavam ao redor
da cidade, como podemos observar na Figura 1. Em geral, a fixação de um
lugar era determinada pela existência de córregos, de bons ares, de um porto
e de segurança, fatores que realçavam a engenharia/arquitetura militar das
povoações da época colonial. A imbricação entre o poder civil e o eclesiástico
pode ser avaliada, do ponto de vista administrativo, pela divisão da cidade
em freguesias de acordo com as paróquias. A não distinção entre poder civil,
militar e eclesiástico pode ser assinalada também pelas ordenações militares,
não pagas, recrutadas na população local segundo os diversos bairros.4 Desta
maneira, a segurança da cidade dependia bastante dos seus moradores.
O Rio de Janeiro foi fundado para combater os franceses (Serrão,
1965). Em 1565 o padre loyolista Gonçalo de Oliveira erigiu uma casa-igreja
à sombra do morro do Pão de Açúcar, o que significou para Leite (1945)
que a ordem jesuítica teria sido a responsável pelo assentamento, tanto do
4

Para Pizarro (1945), antes de 1697 já havia três terços de Infantaria Auxiliar (brancos, pardos e pretos).
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Figura 1: Mapa do Rio de Janeiro em 1579

Reprodução do mapa de Jacques Van de Claye (apud Beluzzo, 1974)

ponto de vista formal quanto material. Em 1567 a cidade foi transferida para
o morro do Castelo onde foi cercada por muros e baluartes, tornando-se
uma cidadela, uma praça forte, como podemos verificar ainda na Figura 1.
Intramuros estavam localizados a Câmara, a casa do Governador, a cadeia,
os armazéns reais, a igreja e o Colégio dos padres, o forte e a moradia dos
ricos. Abaixo do morro encontravam-se o pelourinho e a forca. No final do
século XVI cidade já havia descido para a várzea, onde foi implantado um
traçado regular, aparentemente o traçado da ordem. A importância política
da cidade do Rio de Janeiro foi reconhecida pelo decreto de 1608, quando
17
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foi criado o governo do sul do Brasil.5 Tal projeção estava articulada à
produção econômica, baseada na extração do pau-brasil e, principalmente,
na monocultura do açúcar localizado nos arredores da cidade e nas regiões
vizinhas, como o litoral e o sertão da capitania. Assinalemos que boa parte
dos engenhos era de responsabilidade das ordens religiosas.
Como não havia distinção entre “urbanismo” e arquitetura militar,
pode-se observar, no Mapa 1, o forte de São Tiago no ponto mais estratégico
e, no morro do Castelo, os fortes do Baluarte e de São Sebastião. Para a
proteção dos beneditinos havia os redutos da Prainha e de São Bento. Ainda
no primeiro século de ocupação, quando principia a descida do morro do
Castelo para a várzea, datas de terras foram doadas aos nobres, ordens
religiosas e irmandades. Esta descida, que para Ferrez (1968) ocorreu a
partir de 1596, mas que talvez tenha ocorrido em 1576, só pôde se efetivar
após a derrota dos tamoios e a certeza de que os espanhóis não invadiriam
o Rio de Janeiro, já que em 1580 se uniram à Coroa Portuguesa através da
União Ibérica.
A igreja no Brasil Colonial contava, segundo Hoonaert (1992), com
a presença das ordens religiosas e das confrarias. Estas eram de dois tipos:
as ordens terceiras e as irmandades. As ordens terceiras vinculavam-se às
tradições religiosas e relacionavam-se aos franciscanos, aos carmelitas e aos
dominicanos. As irmandades, uma herança da Idade Média, representavam
as antigas corporações de ofício em um momento histórico em que não
existiam partidos políticos ou sindicatos. Além de associações voluntárias de
leigos dedicados à beneficência social e à ajuda mútua, para Torres (1968)
representavam entidades de classes.6 Desde o início da colonização portuguesa
houve, no Brasil, irmandades separadas para brancos, índios, negros e, com
5

Em 1641 foi dada à cidade a incumbência de governar as capitanias do sul, entre as quais a Colônia
do Sacramento. No ano seguinte concederam-se, aos habitantes do Rio de Janeiro, os privilégios dos
cidadãos do Porto, isto é, foram permitidos o uso da seda, o porte de armas e a isenção do serviço militar
aos escravos e aos subordinados dos senhores. Estes, ao serem presos, permaneceriam encarcerados
nos domicílios, sem que seus bens fossem penhorados. Em 1647 a cidade recebeu o título de Leal e, em
1648, passou a administrar Angola. Neste mesmo ano foi criado o bispado do Rio de Janeiro, quando se
iniciaram os conflitos entre as autoridades eclesiásticas, e entre a Câmara e os vizinhos.

6

Os regimentos ou Compromissos das irmandades derivaram daqueles das corporações de ofício nos
quais, pelo menos aparentemente, o caráter de distinção de classes entre mestres e oficiais não se
colocava por constituírem grupos com finalidades religiosas. O Compromisso só entrava em vigor depois
de examinado pelo Procurador da Coroa e aprovado pelo Rei. Muitas vezes este pacto de assistência
previa a vigilância mútua através da regra do arruamento para facilitar a fiscalização. O ofício era também
denominado bandeira porque seus membros participavam de cerimônias religiosas levando a bandeira
de seu santo protetor. As profissões embandeiradas eram aquelas sujeitas à organização corporativa. É
interessante destacar que havia grupamentos de ofícios pela matéria trabalhada ou pelos instrumentos
utilizados (Cunha, 1978).
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Mapa 1: Cidade do Rio de Janeiro - Marcos referenciais de 1565 a 1650

Base cartográfica: Barreiros (1965)
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