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Apresentação

Esta coletânea é uma homenagem que prestamos, em nome de todos os 
seus amigos e colegas, a Mauricio de Almeida Abreu, com a certeza de 
que seu trabalho será ainda mais divulgado, discutido e retrabalhado.

A seleção dos artigos aqui apresentados não foi nada fácil, diante 
da quantidade  – e, sobretudo, da qualidade  – de publicações esparsas 
feitas por Mauricio. Optamos por destacar aqueles que trouxeram maior 
contribuição, tanto ao debate empírico quanto teórico, e que não se 
relacionavam diretamente à sua investigação já divulgada em forma 
de livro1 – hoje referências bibliográficas em cursos de graduação e 
de pós-graduação em diferentes campos disciplinares. Daí resultou 
uma seleção de textos que foram agrupados por temas, iniciando pelas 
discussões de caráter mais teórico (os dois primeiros), ingressando de-
pois nas abordagens mais empíricas (seis outros artigos) e finalizando 
com a homenagem ao geógrafo Milton Santos, um de seus principais 
interlocutores. Os trabalhos de ordem mais teórica abordam a questão 
conceitual da memória urbana e as transformações da Geografia Urbana 
brasileira.  Aqueles mais diretamente ligados à Geografia Histórica 
a partir de enfoques também empíricos são aqui apresentados não 
em ordem cronológica de sua elaboração, e sim do mais geral para 
o particular. São textos consagrados aos pensadores e formuladores 
de projetos de cidades no passado colonial e imperial; à apropriação 
territorial nos primeiros séculos; à relação entre natureza e sociedade; 
à modernidade na capital carioca do império português; à habitação 
popular e à origem das favelas.

1  Mauricio publicou três livros individuais: Sistema urbano de conservação do ambiente 
(1972), Evolução urbana do Rio de Janeiro (primeira edição em 1987) e Geografia histó-
rica do Rio de Janeiro, 1502-1700 (2010), os dois últimos considerados clássicos. O site 
sobre sua vida e obra pode ser consultado em www.mauricioabreu.com.br. Ali também 
estão disponibilizados todos os dados de sua pesquisa sobre a transformação da estrutura 
fundiária da cidade do Rio de Janeiro e do entorno da baía de Guanabara de 1635 até 1770.
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Alguns dos artigos continham revisões e/ou acréscimos feitos 
por Mauricio após a sua publicação e que, na maior parte, optamos 
por incorporar a esta nova edição. Os mapas e figuras foram aqui re-
produzidos das fontes assinaladas pelo autor, incluindo os originais de 
sua coleção pessoal, hoje depositada na Biblioteca Mauricio Abreu do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ, ou ainda refeitos.

Mauricio Abreu pode ser considerado o geógrafo que maior con-
tribuição trouxe à Geografia Histórica brasileira. Também se dedicou 
durante muitos anos à área de Geografia Urbana, cuja disciplina minis-
trou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estabelecendo através 
de suas pesquisas um fecundo diálogo com outras áreas e instituições, 
notadamente a História, a Arquitetura e o Urbanismo e o Planejamento 
Urbano e Regional. Além da grande inovação presente em seus textos de 
investigação de natureza predominantemente empírica, Mauricio trouxe 
também importantes contribuições à discussão teórica da Geografia e 
na sua interface com a História. 

Os dois primeiros artigos reunidos neste volume revelam clara-
mente a importância de suas reflexões teóricas por meio de duas abor-
dagens distintas: a relação espaço-tempo e o nexo entre a Geografia e 
a História que se manifestam através do conceito de memória espacial 
(das cidades); e a história do pensamento geográfico trabalhada pela 
ótica da Geografia Urbana brasileira, numa exaustiva pesquisa sobre 
a produção acadêmica da área no período que se estende desde suas 
origens até o início dos anos 1990.

Em diversos momentos de sua trajetória intelectual, Mauricio 
Abreu ressaltou aquilo que ele considerava uma espécie de ditadura 
do presente  – e, consequentemente, de certa concepção de espaço ge-
ográfico  – sobre o estudo do passado, ou seja, sobre uma determinada 
concepção de tempo histórico. Haveria assim uma recusa da Geografia 
em valorizar a dimensão temporal ou histórica do espaço, como se a 
ela coubesse apenas analisar o presente e à História fosse delegada a 
leitura do passado. Ele reitera, então, sua luta pela valorização do passado 
na Geografia, passado este que foi ignorado e/ou menosprezado pelas 
próprias ciências sociais, com o olhar prioritariamente voltado para o 
futuro. Foi o que se passou de modo mais explícito, por exemplo, com  
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a chamada Geografia neopositivista ou quantitativa, preocupada com 
modelos que ignoravam a herança histórica e se projetavam em direção 
ao planejamento futuro.

Após a incorporação do pensamento marxista na Geografia, ao 
longo dos anos 1980, entretanto, abriu-se uma nova possibilidade para 
a valorização da perspectiva histórica em Geografia. Sob múltiplas 
influências, nos anos 1990 teria ocorrido de certa forma uma guinada 
para o passado, na medida em que foram enfatizados os discursos e 
as políticas voltados para a preservação do patrimônio histórico e cul-
tural do país, associada a uma busca por “raízes”, por referenciais de 
identidade num mundo tido como cada vez mais móvel e marcado por 
certo “monopólio do novo”. Foi daí que surgiu a inspiração para seu 
belo texto “Sobre a memória das cidades”.

Momentos de incerteza e descontinuidade histórica, dirá o autor, 
prestam-se mais a essa “volta ao passado” como fonte fundamental 
na busca de singularidades que, com a globalização, estariam sendo 
perdidas. De forma exagerada, contudo, essa busca pode inverter o 
quadro e transformar as sociedades em presas do seu passado. Abreu 
se refere a Pierre Nora ao comentar que as sociedades contemporâneas 
estão obcecadas pela compreensão histórica do seu passado, criando 
inúmeras “instituições de memória” e desenvolvendo uma espécie de 
“síndrome arquivística”.

Diante disso, ele defende uma Geografia Histórica que, sem des-
conhecer a força mais subjetiva da memória urbana, dialogue sobretudo 
com a História Urbana, no sentido de destacar o papel do espaço na 
construção do passado social. Embora não trabalhe com métodos da 
história oral e/ou na visão teórica da história das mentalidades, privile-
giando a coleta de dados no sentido de buscar uma maior objetividade 
“científica”, Mauricio Abreu reconhece a importância de resgatar e não 
perder a memória ainda presente entre aqueles que vivenciaram outros 
momentos na história das cidades. Sua preocupação com a objetividade 
da investigação do geógrafo histórico sem dúvida tem raízes braudelia-
nas. Em “Sobre a memória das cidades” é enaltecido o elo Geografia-
História presente na Escola dos Annales em sua interlocução com a 
geografia lablacheana, um dos raros momentos nas duas disciplinas que, 
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segundo ele, “integraram verdadeiramente espaço e tempo”. Também 
é central a referência a Maurice Halbwachs, outro autor que destaca a 
dimensão objetiva imbricada na formação da memória (“não há me-
mória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial”) a quem 
ele reserva praticamente todo o item denominado “a memória coletiva”.

Outra questão muito importante nesse trabalho, ao lado da dialética 
entre universal e singular, é aquela que envolve a reflexão em múltiplas 
escalas, do local ao global, sem que uma delas se imponha a priori 
como a mais relevante. Mauricio Abreu, assim, condena tanto o obje-
tivismo universalista que tudo condensa em conceitos gerais quanto o 
subjetivismo particularista que sobre-enfatiza as relações de nível local.

“O estudo geográfico da cidade no Brasil” é um desses raros 
balanços intelectuais que são realizados na Geografia brasileira, uma 
avaliação periódica, como ele destaca, imprescindível para o avanço 
crítico da disciplina. Como bem indica seu subtítulo, trata-se de uma 
“contribuição à história do pensamento geográfico brasileiro” e suas 
páginas abordam desde a influência de autores clássicos como Friedrich 
Ratzel, Vidal de La Blache e Jean Brunhes, até a conformação de uma 
Geografia renovada nos anos 1970, passando pelas diversas correntes 
do pensamento geográfico que pautaram as contendas sobre a cidade 
na Geografia brasileira, especialmente as assim chamadas Geografia 
Tradicional, Geografia Quantitativa e Geografia Crítica. O fato de 
Mauricio ter transitado intelectualmente por todas elas dá ainda mais 
respaldo ao seu estudo, que serve como uma análise e ao mesmo 
tempo como uma espécie de declaração e posicionamento, fruto de 
experiência pessoal desde sua formação na graduação, baseada numa 
Geografia “tradicional”, passando por sua pós-graduação “quantitativa” 
nos Estados Unidos, nos anos 1970, e o retorno ao Brasil no auge do 
debate “crítico” da Geografia.

Nesse trabalho de fôlego, ainda assim Mauricio Abreu mo-
destamente indica que sua abordagem restringe-se apenas a autores 
brasileiros (embora se refira a vários pesquisadores estrangeiros que 
aqui exerceram influência) e a investigações sobre o espaço intra-
-urbano cujos resultados foram publicizados (embora faça inúmeras 
referências a outras abordagens, inclusive de ensaios regionais, e 
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que incitam a ricos desdobramentos). À época, passagem dos anos 
1980 para 1990, ainda não tínhamos na Geografia a grande difusão 
que temos hoje de programas de pós-graduação, com suas revistas e 
coletâneas. O autor, então, frente a essas dificuldades de publicação, 
inclui em suas referências até mesmo resumos publicados em Anais 
de congressos, o que aumenta consideravelmente o escopo de sua 
investigação. Disso resulta, portanto, um levantamento e uma biblio-
grafia inéditos que, ainda que não exaustivos, como lembrado pelo 
autor, cobrem a multiplicidade temática de universos empíricos e de 
linhas teórico-metodológicas que marcaram a Geografia brasileira ao 
longo do último século. 

Sua avaliação, em caráter mais geral, manifesta enorme reconhe-
cimento pelo legado da chamada Geografia Tradicional. Sintomática 
dessa revalorização é sua constatação de que a Geografia que hoje de-
nominamos “tradicional” já foi considerada “moderna” (com Delgado 
de Carvalho como precursor e a criação da Universidade de São Paulo, 
em 1934, como marco fundante). Ou seja, um pensamento que se con-
sidera “novo” não pode ignorar o fato de que amanhã será “velho”, e 
que nem por isso deixará de exercer sua influência, pois não se pode 
“avançar em ciência a partir do vácuo, isto é, da ausência de uma base 
anterior”, como lembra Mauricio. Para ele, tanto em quantidade quan-
to em qualidade, a Geografia “Tradicional” tem seu lugar na “galeria 
de honra da produção geográfica nacional”, criticando fortemente as 
“posturas niilistas” que se seguiram e que condenaram praticamente 
toda a produção geográfica dessa linha de abordagem.

Nesse sentido, sua análise da “revolução quantitativa” que “não 
houve” na Geografia brasileira também é muito interessante, ao mesmo 
tempo em que não nega sua contribuição, pelo menos em termos de 
posicionar a Geografia como “ciência social” (posição que, hoje, em 
sentido estrito, é novamente questionada) e de preocupar-se, também, 
com a teoria. Bastante cético em relação às “revoluções”, Mauricio se 
posiciona francamente a favor da multiplicidade de abordagens que 
enriquecem a Geografia a partir dos anos 1980: “a convivência simul-
tânea de correntes teóricas diferentes, ou mesmo antagônicas, é uma 
característica comum a qualquer campo do conhecimento, e é a partir 
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dos embates que se travam entre elas que a Ciência avança. E esse 
avanço se dá por superação do conhecimento anterior, e não a partir da 
sua negação”. Finalmente, critica o economicismo de algumas posturas 
ditas marxistas, preferindo uma “geografia não marxista bem feita” a 
“um arremedo de Geografia crítica”. Advoga o retorno a uma dialética 
da essência (sobrevalorizada) e da aparência (menosprezada) e defende 
como “cerne da preocupação geográfica de todos os tempos” a “nossa 
capacidade de explicar a variabilidade da paisagem”.

Separar o teórico do empírico não era o propósito de Mauricio 
Abreu. Concluído o doutorado, ao retornar ao Brasil vai participar 
no Instituto Brasileiro de Administração Municipal de uma pesquisa 
sobre o modelo metropolitano brasileiro, investigação que marcou 
a reviravolta no rumo de sua trajetória da Geografia Regional para 
a Geografia Urbana. Esta guinada deu origem às suas pesquisas de 
Geografia Histórica e a seu livro Evolução Urbana da Cidade do Rio de 
Janeiro, passado de mão em mão mas somente publicado em 1987. Ao 
procurar explicar o presente através do passado, retomou uma linhagem 
de olhares da Geografia um tanto esquecida e introduziu discussões 
fundamentais sobre periferização, segregação e conflitos entre classes 
urbanas para o conhecimento da cidade. Este livro, ao lado daqueles 
de Manuel Castells, Oswaldo Sunkel, Licia Valladares, Jane Jacobs e 
Aldo Rossi são formadores de um pensamento crítico brasileiro sobre 
a questão urbana. Seus estudos voltaram-se então fundamentalmente 
para a Geografia Histórica e sua derradeira obra, Geografia Histórica 
do Rio de Janeiro, coroaria sua dedicação em mais de quinze anos de 
pesquisa. Ao buscar a relação entre processo social e forma espacial 
através do tempo, abre portas de interpretação definitivas e renova a 
análise dos três primeiros séculos de colonização.

O balanço historiográfico realizado em “Pensando a cidade no 
Brasil do passado” tem por objetivo elencar “quem pensou a cidade 
brasileira do passado e quais foram essas reflexões” através das contri-
buições de Nestor Goulart Reis Filho, Murillo Marx, Roberta Delson, 
David Underwood, Giovanna Dal Brenna, Richard Morse, Maria Helena 
Flexor, Lia Osório Machado, Caio Prado Junior, Manolo Florentino, 
João Fragoso e Jacob Gorender.
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Revelando a complexidade da economia colonial, colocando em 
xeque afirmações sobre a autarquização do mundo rural e alternando 
a visão dos núcleos como espaços monótonos do poder local, mostra a 
definição de uma política territorial e de organização de vilas e cidades 
pela metrópole lusa, cuja execução deveu-se aos engenheiros militares, 
os verdadeiros “pensadores urbanos do Brasil colonial”. Ao seguir estas 
contribuições, Mauricio critica a leitura das cidades como obras do 
acaso ou com funções pouco importantes na colonização, ainda que 
reconheça as diferenças de número e de tamanho entre aquelas portu-
guesas e hispânicas na América. No Brasil as cidades reais tiveram um 
plano geométrico e mesmo nos pequenos centros vigiam as tradições e 
costumes do Reino, entre elas a reserva de área para abertura de ruas 
e a obrigatoriedade de alinhamento dos lotes nas doações das datas 
de terras. Neste sentido, “as cidades foram mais planejadas do que se 
admite” de acordo com a legislação implantada pelo poder metropoli-
tano e o costume.

Mesmo inexistindo um desenho urbanístico a se repetir (tal como 
explicitado pelas espanholas Leis de Índias), houve planos regulares, 
posturas urbanísticas exigidas pelos ouvidores e normas eclesiásticas 
de intervenção no espaço citadino. Abreu defende a tese que pelo fato 
do governo municipal encontrar-se sob permanente regime de tutela, as 
soluções provisórias acabaram por se impor na paisagem, “flexibilizan-
do” a forma urbana. Em suas palavras, “há que se relativizar, portanto, 
as afirmações que pregam a inexistência de controles e planejamentos 
urbanos no Brasil colonial (...). E embora isto possa parecer paradoxal, 
parece que foi a existência de controles metropolitanos rígidos, e não 
a sua ausência, a grande responsável pela menor regularidade de mui-
tas cidades brasileiras”. Considere-se ainda que os controles também 
ocorriam em “outras dimensões da vida urbana”.

Outra contribuição do artigo está nos impactos sobre o pensa-
mento acerca das cidades e da gestão dos espaços urbanos trazidos 
pela mineração e a vinda de novas ideias com a transferência da sede 
do governo português para o Rio de Janeiro. É o caso dos engenheiros 
militares que perceberam a urbe como um espaço físico a defender e a 
prover de comodidades, fazendo com que “o trato das questões urbanas 
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deste período assumisse uma versão nitidamente militar, revelando uma 
estratégia que privilegiou o conhecimento do território (...), deu destaque 
à construção de infraestruturas, especialmente o abastecimento d’água, 
e valorizou as soluções que pudessem ser obtidas a curto prazo.” São 
considerados ainda os médicos higienistas propondo uma polícia médica 
para intervir nas “causas sociais” (falta de ventilação e iluminação das 
casas, sujeira, excesso de trabalho e má alimentação) e nos fatores do 
meio natural causadores dos miasmas. Mesmo que tais especialistas 
exigissem intervenções e apresentassem recomendações (entre as quais 
o aterro dos pântanos, o esgotamento sanitário, o abastecimento d’água, 
ruas mais largas e casas higiênicas no lugar das habitações coletivas) as 
epidemias não foram debeladas, abrindo espaço no último quartel do 
século XIX aos engenheiros civis e engenheiros sanitaristas que se torna-
ram os principais pensadores urbanos do país até a Revolução de 1930.

“Para se analisar o espaço geográfico não basta desvendar as suas 
múltiplas dimensões atuais. Há que se investigar também o processo 
histórico que lhe deu origem (...) [onde] estão os segredos da sua boa 
interpretação”. A esta perspectiva de compreender uma das heranças do 
passado é que o texto “A apropriação do território no Brasil colonial” é 
dedicado. Mauricio Abreu retoma o debate travado no final da década 
de 1950 e início de 1960 entre historiadores, economistas, sociólogos e 
juristas  – Caio Prado Junior, Celso Furtado, Alberto Passos Guimarães, 
Ruy Cirne Lima, Nelson Werneck Sodré, José da Costa Porto, entre 
outros – a respeito do caráter feudal ou capitalista da colonização. 
Recupera as posições quanto à formação da propriedade e os usos da 
terra no período colonial partindo da reconquista cristã na Idade Média 
ibérica, quando as terras tornaram-se propriedade do soberano que as 
transferia à nobreza guerreira e às ordens monásticas. Tal processo foi 
desaparecendo após a formação do país (Portugal) e o surgimento dos 
Conselhos Municipais que recebiam do rei um patrimônio territorial, por 
sua vez distribuído em partes aos vizinhos. Tal modalidade deu origem 
ao sistema sesmarial cuja Lei de 1375 foi incorporada às Ordenações 
Afonsinas, Manuelinas e Filipinas.

Para Abreu o sistema sesmarial foi aplicado no Brasil como uma 
“verdadeira política de povoamento”, onde os capitães donatários 
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repartiam as terras aos cristãos. Ao elencar as diversas maneiras pelas 
quais o solo brasileiro foi apoderado, revela que foi a forma de inserção 
da colônia no mercado mundial que traçou o modelo da agricultura: 
latifundiária, monocultora e escravista. E que, através das concessões 
de grandes extensões, concentrou as terras nas mãos de seus fiéis 
seguidores. Estes tinham a obrigação de pagamento do dízimo para 
a Coroa instituir paróquias, conventos, colégios, igrejas e dioceses e 
sustentar a burocracia eclesiástica. Mas, ao contrário do que ocorria 
na metrópole, as glebas cedidas eram enormes e de caráter perpétuo, 
permitindo a constituição, já no século XVI, de um mercado de terras, 
quando as disponíveis para doação encontravam-se afastadas das lo-
calidades portuárias. 

No que diz respeito às terras urbanas, além da Coroa preocupar-
-se em garantir terrenos para os núcleos que ainda seriam criados, os 
Conselhos das vilas e das cidades reais dividiam seu patrimônio e o 
aforavam, garantindo-lhes assim uma renda. Havia ainda as sesmarias 
de chãos, isentas de foro e de dízimo, que eram doadas aos moradores 
dos núcleos urbanos para construção de casas e quintais. Caminhando 
com Murillo Marx, Mauricio mostra que ocorreram brechas “do e no” 
sistema sesmarial, com a posse de porções não ocupadas no campo, nas 
áreas públicas dos assentamentos urbanos, na beira do mar ou dos rios. 
Ou ainda nas terras dos religiosos que permitiam seu acesso por pobres 
livres e nas áreas cedidas para o orago de uma irmandade, propiciando 
aos senhores de engenho uma “população gregária e dependente”. Do 
patrimônio religioso para o patrimônio leigo, o processo assemelhou-se 
na expansão do café durante o Oitocentos e na formação de loteamen-
tos rurais no século XX. Nosso autor dedicou-se também às formas de 
alienação das terras (partilha, dote, legado pio, enfiteuse, morgado e 
arrendamento em partes dos povoados), assinalando ainda as tensões 
decorrentes das determinações de tamanho das glebas e da obrigato-
riedade de confirmação real. E a perda dos patrimônios públicos por 
grilagem ou venda, ratificada pela Lei de Terras de 1850 que tornou o 
solo uma mercadoria.

Mauricio, recém formado em Geografia, já havia sinalizado 
a preocupação com a preservação do meio ambiente urbano no 
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texto “A geografia e os problemas urbanos” publicado na Revista 
de Administração Municipal em 1970 e, dois anos mais tarde, no 
livro Sistema Urbano de Conservação do Meio Ambiente. O tema 
foi retomado em “A cidade, a montanha e a floresta”, um capítulo da 
coletânea organizada por ele e lançada poucos meses depois da rea-
lização da 2ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (1992). Na apresentação ele indica como um dos 
desafios dos geógrafos o entendimento dos processos naturais e 
sociais que moldam a relação entre natureza e sociedade, rompendo 
com a dicotomia homem versus natureza. No seu artigo vai procurar 
descrevê-los através do maciço da Tijuca (ou serra da Tijuca ou da 
Carioca) no Rio de Janeiro, cujo papel foi fundamental na história da 
cidade  – de proteção, de fornecimento de madeira, lenha e pedra, de 
produção agrícola e como área de quilombos, de refúgio às epidemias 
e de abastecimento de água, elemento ao qual irá se deter.

Se no início da ocupação da cidade, índios e escravos traziam a 
água do rio Carioca, o crescimento demográfico durante o século XVIII 
e sua transformação em capital da Colônia geraram a necessidade de 
captação em outros mananciais. Esta e outras medidas serão tomadas 
ao longo de todo o século XIX com a chegada da corte e das sucessivas 
secas (1809, 1817, 1824, 1829, 1833, 1843, 1860 e de 1868). Utilizando 
como fonte fundamental de pesquisa os periódicos de época, Abreu 
coletou valiosas informações sobre como e porque se deu o aproveita-
mento das águas de diversos rios, a construção de novos chafarizes, a 
proibição do corte de madeira, de extração de lenha e de mato na serra 
da Carioca, os novos encanamentos, o Plano Topográfico das encostas 
da serra da Lagoa Rodrigo de Freitas e a Campanha de donativos para 
as obras de 1830.

 A “cidade empesteada” com os sucessivos surtos epidêmicos de 
febre amarela, varíola e cólera na segunda metade do Oitocentos e o 
fluxo migratório do último quartel do século XIX intensificou o afas-
tamento dos ricos para bairros periféricos ao centro (inclusive Santa 
Teresa, caso explorado por Mauricio), anunciados como salubres, onde 
a “febre imobiliária” e o retalhamento de chácaras geraram grandes 
lucros imobiliários aos proprietários dos terrenos. O processo de 
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extração da renda da terra foi tratado por Abreu sob a influência de 
Lefebvre e da chamada Escola de Sociologia Urbana Francesa, tema 
que irá abandonar em suas pesquisas posteriores.

A razão das inundações (contra as quais a cidade luta até hoje) 
foi denunciada pelo desmatamento das encostas para o plantio do café 
e a erosão subsequente que levaram à elaboração do Plano Geral de 
Abastecimento no início da década de 1870. Este plano sugeriu a conser-
vação das matas, das vertentes e das cabeceiras dos rios, a proibição das 
queimadas, a desapropriação de terrenos, o reflorestamento do maciço 
e a condução das águas de mananciais do município vizinho de Nova 
Iguaçu. No entanto o meio ambiente foi-se degradando com a instala-
ção das fábricas têxteis desde 1880 no sopé da serra e a ocupação das 
matas e encostas da serra da Tijuca por favelas e loteamentos a partir 
das duas primeiras décadas do século XX.

Em “Paradoxos da Modernidade”, escrito em co-autoria com 
Luciana Martins, são enfocados os anos de permanência da família 
real (1808-1821) no Rio de Janeiro, “quando as posições de colônia e 
metrópole foram invertidas”. Este período é considerado um divisor 
de águas pela historiografia que interpreta as mudanças materiais na 
paisagem urbana e a introdução de novos valores culturais impostos 
do exterior como sintomas de transformação para uma sociedade 
capitalista moderna. Outros estudiosos possuem a visão de que a che-
gada da corte portuguesa ao Rio fortaleceu suas tradições coloniais 
retardando, assim, seu progresso. Martins e Abreu rompem com o 
paradigma da modernização que perpassa estas duas concepções no 
sentido de a cidade encontrar-se em um estágio de transição entre o 
“tradicional” e o “moderno” e, amparados em Milton Santos, Bernard 
Lepetit e Denise Pumain, propõem um olhar segundo o qual a vida 
econômica e social está associada a temporalidades, isto é, a ritmos 
espaciais e de tempos. Entre 1808 e 1821 teria ocorrido um “choque de 
temporalidades” no Rio de Janeiro  – a do regime colonial brasileiro 
(vinculado à estrutura econômica baseada na propriedade da terra e na 
escravidão); a do Ancien Régime português (a nobreza trazendo gostos 
“refinados” e buscando cargos públicos e favores) e a do capitalismo 
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industrial (subordinado à Grã-Bretanha e seus esforços para ampliar 
os mercados consumidores do ultramar).2 

Ao recuperarem Oliveira Lima  – autor que também inspirou 
Gilberto Freyre  – revelam a empatia pelos objetos, ou seja, a sociedade 
brasileira dita “pré-moderna” ou “fechada” teve o porto do Rio de Janeiro 
“ilegalmente aberto durante séculos às culturas dos ‘quatro cantos’ 
do império português”, com uma elite consumidora de mercadorias 
inglesas, indianas, chinesas em lojas da cidade desde o século XVIII. O 
capitalismo europeu teria introduzido novos gostos na nobreza e trocas 
culturais, reafirmando o antigo sistema onde a escravidão era compo-
nente fundamental.3 As culturas consumistas da Europa dependiam 
do afluxo de mercadorias produzidas por cativos e, nos dois sentidos, 
a escravidão se tornou parte integral da modernidade global. Este foi 
um dos principais paradoxos da modernidade.

As transformações implantadas na cidade imperial na colônia 
foram, portanto, produto da interseção de redes globais de comércio, 
escravatura e capitalismo industrial na qual o tecido urbano

era, assim, formado por uma complexa rede de sinais sociais, econômicos, 

políticos e culturais, cada um associado a um tipo particular de temporalida-

de. Membros da nobreza portuguesa, a elite brasileira existente, imigrantes 

europeus, libertos e escravos usavam e interpretavam o espaço da cidade de 

maneiras diferentes. Para os aristocratas recém-chegados, as ruas serviam de 

palco, onde seus rituais de poder podiam ser representados. Para os comer-

ciantes locais, que tinham que se esforçar para manter seus negócios ante a 

competição dos comerciantes europeus, elas eram uma fonte de sobrevivência 

sob ameaça. Para os escravos, entretanto, a vida urbana representava simul-

taneamente uma esperança remota de liberdade e um espaço de repressão.

2  A colisão de temporalidades Mauricio já havia apontado no artigo “Le Rio de Janeiro 
du début du dix-neuvième siècle et ses différentes temporalités” publicado no Bulletin de 
l’Association de Géographes Français, janeiro de 1996.

3  É digna de nota a afirmação de Anthony King em Culture, globalization and the world-
-system (1991), citada no trabalho, de que “a modernidade não nasceu em Paris, mas sim 
no Rio”.
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A partir de janeiro de 1982, Abreu direcionou sua atividade de 
pesquisa acadêmica à visão geográfica na interpretação do processo 
histórico. Seu primeiro trabalho foi “Da habitação ao hábitat: a questão 
da habitação popular no Rio de Janeiro e sua evolução”, apresentado no 
“Seminário Habitação Popular no Rio de Janeiro: Primeira República”. 
Promovido pela Casa de Rui Barbosa, IBAM e IUPERJ em junho de 1984, 
o evento é considerado o marco da retomada da matéria pelas instituições 
de pesquisa e universidades no momento em que se consolidavam as 
pós-graduações em Ciências Sociais e Humanas e seu esforço para o 
avanço da análise dos problemas urbanos no Brasil.

O texto é inovador ao revelar uma chave interpretativa para o de-
bate da habitação popular em uma perspectiva histórica. Conduzindo 
os leitores ao período imperial e aos primeiros tempos da República, 
demonstra como questões técnicas e políticas da salubridade permearam 
a condenação dos cortiços superlotados (e das favelas a seguir) exis-
tentes nas freguesias centrais do Rio de Janeiro onde se encontravam 
as fontes de emprego. Medidas foram tomadas pela Inspetoria Geral 
de Higiene e as propostas do governo de subsidiar a construção de 
“habitações cômodas para o povo” tiveram limitada repercussão junto 
às empresas. Acrescente-se o fato de que as moradias coletivas “eram 
importante fonte de lucro para os corticeiros”, afirmação para a qual a 
historiadora Eulália Lahmeyer Lobo teria contribuído em seu estudo 
seminal sobre a cidade.

Partindo de duas contradições  – a modernização da infraestrutura 
urbana e a abertura das vias férreas convivendo com o arranjo espacial 
remanescente dos tempos coloniais; e os requisitos de centralidade 
impostos pela máquina a vapor nas manufaturas e as distâncias entre 
as unidades prediais  – Mauricio explica a transformação empreen-
dida pelo prefeito Pereira Passos. A reforma pretendeu “adequar o 
urbano às necessidades de acumulação de capital de acordo com dois 
eixos: circulação e urbanístico”, com a construção de um novo porto, 
o alargamento de ruas que implicou no arrasamento de quarteirões de 
residência operária e as normas restritivas aos cortiços, aos ambulantes 
e quiosques. Como resultados destacaram-se a diminuição do custo 
de produção e de circulação, a valorização do solo urbano no centro e 
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na zona sul da cidade, o que estimulou a construção civil e agudizou 
o problema da habitação popular com a separação de “usos e classes 
sociais no espaço (...) como uma estratégia de classe”. Esta separação 
dos espaços de produção e de moradia já teria se insinuado desde pelo 
menos 1880, quando muitos bairros suburbanos servidos pelas ferrovias 
surgiram da divisão das grandes propriedades fundiárias, cujos lotes 
foram vendidos a prazo aos assalariados.

Identificado com as ideias de Henri Lefebvre, com quem tomou 
contato em seguida à leitura de “Por uma geografia nova” de Milton 
Santos, percebeu a mudança na diferenciação dos habitantes, já não 
mais em função das relações de trabalho mas pela “hierarquia das pro-
priedades e dos proprietários, das casas e dos bairros”. Assim Mauricio 
concebe a grande contribuição do texto: o deslocamento na virada do 
século XIX para o XX, da atuação das autoridades  – da forma da ha-
bitação popular (do cortiço considerado responsável pela propagação 
das epidemias de cólera, febre amarela e varíola implicando na baixa 
produtividade dos operários e foco potencial de agitações populares) 
para o hábitat, isto é, para o espaço.  Este deslocamento foi fruto de 
decisões do Estado que, através dos planos de melhoramentos finan-
ciados pelos contribuintes, embelezou e valorizou o centro e os bairros 
burgueses, expulsou os pobres e reduziu a capacidade de mobilização 
dos trabalhadores agora moradores nos subúrbios carentes.  E mais: 
quando Passos restringiu ali a liberdade de construção, inviabilizou-os 
como local de moradia do proletariado, que se deslocou para as fave-
las  – o que, para Mauricio, significou que a forma da cidade desejada 
pela reforma urbana revelara-se contraditória  – ou para os municípios 
vizinhos desprovidos de infraestrutura básica.

Foram impactantes para a formação de Mauricio as obras de David 
Harvey (“o livro fundamental da minha vida foi Social justice and the 
city”, diz ele em seu Memorial para professor titular) e de Henri Lefebvre 
no sentido de resgatar as questões políticas e a história da luta pelo 
direito à cidade. Para a elaboração do seu “Reconstruindo uma história 
esquecida: origem e expansão inicial das favelas do Rio de Janeiro”, 
publicado em 1994 quando as favelas completavam 100 anos, foram 
também importantes os artigos e livros sobre favelas e marginalidade 
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urbana publicados nas décadas de 1960 e 1970 por Lucien Parisse, 
Licia Valladares, Janice Perlman, Luiz Antônio Machado da Silva e de 
Anthony e Elizabeth Leeds, entre outros. Naquele texto ele vai afirmar 
que “a permanência e dispersão da favela no cenário carioca deve ser 
entendida também como a materialização de uma verdadeira luta que 
os grupos mais pobres do Rio de Janeiro travavam no início do século 
pelo direito à cidade, uma luta que, na realidade, mantém-se até hoje”.

No período que vai do final do século XIX até 1930, as disparidades 
da sociedade brasileira podiam ser percebidas na cidade que, além de 
porto e ponto de articulação com os centros do capitalismo mundial, 
também era terra de epidemias, de graves problemas sanitários e de 
combate às habitações coletivas (cortiços e favelas) que então abriga-
vam milhares de pobres. Os cortiços espalharam-se pela área central e 
arredores ao longo da segunda metade do Oitocentos e as favelas tive-
ram início em torno de 1893 com seus barracões de madeira alojando 
soldados em uma das encostas do morro de Santo Antônio e, após a 
destruição do famoso cortiço Cabeça de Porco, no morro da Providência. 
Portanto, para Abreu não procede a afirmação de que foram os soldados 
retornados de Canudos (1897) que deram origem à favela, no entanto 
ele confirma a tentativa de sua exclusão pelo prefeito Pereira Passos e a 
gradual incorporação do termo ao cotidiano da cidade (generalizando-
-se na década de 1920 associado à imagem de “perigo” mas também 
de gente honesta subempregada).

Mesmo a Saúde Pública tendo fechado 600 habitações coletivas 
que agregavam 15 mil pessoas, os documentos de época não faziam 
vinculação entre o agravamento do problema habitacional e a “expansão 
incontrolável” das favelas pelas zonas norte e sul da cidade a datar da 
reforma urbana do chamado Haussmann tropical. Nos anos que vão de 
1903 em diante a população favelada foi sendo periodicamente removida 
de suas moradas iniciando-se uma verdadeira “dança das favelas” nas 
palavras de Mauricio Abreu. Mesmo assim, até 1930 sua existência não 
constava das estatísticas e mapas oficiais, o que só veio a acontecer após 
a promulgação do Código de Obras, em 1937, e nos anos 1940 com o 
cadastramento de moradores para sua posterior transferência para os 
Parques Proletários.
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O texto que fecha esta coletânea, “Sobre Milton Santos e sobre 
a crescente auto-estima da Geografia brasileira” é um artigo que foi 
escrito especialmente para o livro em homenagem ao notável geógrafo. 
Trata-se, acreditamos, de uma abordagem muito adequada para a con-
clusão desta coletânea, pois nesse texto, em meio a uma contundente 
reverência a Milton, Mauricio faz um balanço de sua própria trajetória 
de vida à luz das transformações da Geografia brasileira desde 1970 e 
do contato que teve com Milton Santos. Contato esse que iniciou com 
a participação conjunta numa mesa-redonda durante o 3o Encontro 
Nacional de Geógrafos realizado em Fortaleza, em 1978, “num ambiente 
de grande tensão”. Mauricio, recém chegado do doutorado nos Estados 
Unidos e impregnado da chamada Geografia quantitativa, defrontava-se 
com Milton, ansiosamente esperado com sua visão de Geografia crítica 
e politicamente engajado, em plena alvorada da abertura política no 
país. “A revolução, para meu desgosto, já era outra”, dirá Mauricio. A 
lição que ele tira daí, contudo, é muito salutar, pois passa a desconfiar 
da entrada “de corpo e alma no paradigma do momento”, aprendendo a 
revalorizar antigas abordagens, como a da Geografia clássica francesa, 
que retoma “com um sentimento de aconchego e de felicidade”, voltando 
a revelar “todo o seu charme”, inclusive na figura de antigas mestras 
como Lysia Bernardes e Therezinha Soares.

Em 1979 Milton e Mauricio são contratados como professores na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde passam a ter um intenso 
convívio. Ele enaltece em Milton, entre outras tantas qualidades, a pre-
ocupação com uma teorização essencialmente geográfica e o enorme 
resgate da autoestima pelo qual ele passa a ser responsável na Geografia 
brasileira dos anos 1980-90. Daí sua firme posição de que

A teorização geográfica é (...) fundamental para que possamos dialogar 

em pé de igualdade com as demais ciências, para que possamos oferecer-

-lhes, impregnados de auto-estima, a nossa visão teórica do mundo. Uma 

visão parcial, como todas as outras, mas nossa. (...) O que se assiste hoje é 

um fortalecimento teórico multifacetado e multiorientado, que vem dando 

maior solidez aos alicerces intramuros da disciplina, ao mesmo tempo em 

que permite a sua projeção para fora das muralhas com maior segurança.
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Mauricio, que se despediu de nós no auge de seu vigor intelec-
tual, deixa-nos um grande legado de seriedade, rigor e compromisso 
acadêmico. O fato de ter sido eleito durante vários anos o representante 
de sua área junto à CAPES e ao cnpq demonstra o reconhecimento de 
seu valor intelectual e moral no fortalecimento de sua disciplina, que 
ele sempre defendeu, sem deixar de promover, ao mesmo tempo, uma 
intensa interdisciplinaridade nos inúmeros intercâmbios que realizou, 
especialmente com a História, o Urbanismo e o Planejamento Urbano 
e Regional. Foi um pouco inspirados nesse legado que nos unimos aqui 
para homenagear com esta obra nosso grande amigo e colega.

Rio de Janeiro, março de 2014.

Fania Fridman
Rogério Haesbaert
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