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RESUMO 

 
 

GOMES, Angela Nunes Damasceno. Mauricio de Abreu: uma história com muitas 
geografias, 2016. x + 217f. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Geografia, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 2016. 
 

 
Este trabalho tem por objetivo analisar a trajetória acadêmica de Mauricio de Almeida 
Abreu por meio da análise de seus trabalhos, de sua atuação docente e de seu 
envolvimento institucional, tendo como base as contribuições de Santos (1978, 1988 e 
1996), Harvey (1980), Lepetit (2001) e outros que contribuíram para a análise de seus 
trabalhos. Formado nos parâmetros da Geografia clássica, passando pela 
neopositivista e marxista até a fase atual da disciplina, vivenciou as suas principais 
fases, apresentando trabalhos que se reportam a todas elas. Em sua última fase, 
optou por seguir as trilhas da Geografia Histórica, oferecendo contribuições para a 
análise da relação espaço e tempo e sua materialização no espaço, promovendo a 
valorização e divulgação deste campo da Geografia no Brasil. Seus trabalhos, de 
caráter prioritariamente empíricos, tinham como objeto de estudo principal a Cidade 
do Rio de Janeiro, fazendo o resgate da memória da Cidade, dedicando especial 
atenção ao início do processo de ocupação e apropriação do território nos século XVI 
e XVII. Promoveu a aproximação da Geografia com a História, trazendo metodologias 
diferenciadas praticadas, normalmente, no âmbito desta disciplina, como a análise de 
documentos históricos preservados nas instituições de memória.  
 

 

Palavras-chave: Geografia Histórica. Geografia Urbana. Pensamento Geográfico. 

Mauricio de Almeida Abreu 
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ABSTRACT 

 
GOMES,	 Angela	 Nunes	 Damasceno.	Mauricio	 de	Abreu:	 a	 history	with	many	 geographies,	
2016.	x	+	217p.	Thesis	(Doctorate	 in	Geography)	–	 Institute	of	Geography,	Universidade	
do	Estado	do	Rio	de	Janeiro,	Rio	de	Janeiro,	2016.	2016.	
	
This	 thesis	 aims	 to	 analyze	 the	 academic	 career	 of	 Mauricio	 de	 Almeida	 Abreu	 by	
investigating	his	work,	his	 teaching	practice	and	his	 institutional	 involvement,	based	on	
the	 contributions	 of	 Santos	 (1978,	 1988	 and	1996),	Harvey	 (1980),	 Lepetit	 (2001)	 and	
others	who	 contributed	 to	 the	 analysis	 of	 his	 works.	 Formed	 in	 the	 parameters	 of	 the	
classical	Geography,	from	the	neo-positivist	and	Marxist	studies	until	the	current	phase	of	
this	science,	Abreu	experienced	its	main	stages,	presenting	works	that	are	related	to	all	of	
them.	In	its	last	phase,	he	chose	to	follow	the	tracks	of	the	Historical	Geography,	offering	
contributions	 to	 the	analysis	of	 the	relation	of	space	and	time	and	 its	materialization	 in	
the	 space,	 promoting	 the	 recognition	 and	 dissemination	 of	 this	 field	 of	 Geography	 in	
Brazil.	His	works,	of	empirical	approach,	had	the	city	of	Rio	de	Janeiro	as	its	main	object	of	
study,	bringing	back	the	memory	of	the	city,	paying	special	attention	to	the	beginning	of	
the	 process	 of	 occupation	 and	 appropriation	 of	 the	 territory	 in	 the	 sixteenth	 and	
seventeenth	century.	Abreu	promoted	the	approach	of	Geography	with	History,	bringing	
different	methodologies,	which	are	usually	practiced	in	this	field,	such	as	the	analysis	of	
historical	documents	preserved	in	memory	institutions.	
	
Keywords:	Historical	Geography.	Urban	Geography.	Geographical	Thinking.	Mauricio	de	
Almeida	Abreu	
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Àquele que é muito mais do que um carpinteiro, que  
conheci na juventude e tem me acompanhado até 

e continuará comigo até o fim da história. 
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Introdução 
 

 

 

Realizar a historiografia da Geografia brasileira por meio de seus 

pesquisadores constitui-se uma tarefa ainda em elaboração. A empreitada é ampla e 

desafiadora, sendo parte do processo de construção da história da Geografia. Para 

Claval (2013, p.2) todo grupo que deseja consolidar sua existência, firmar sua 

identidade e dar um sentido à sua ação tem a necessidade de realizar tal tarefa. Sua 

afirmação só corrobora a importância de se fazer uma historiografia da Geografia 

brasileira analisando-se seus protagonistas, seus discursos e a realidade material e 

imaterial no qual ele é produzido. 

Nesta perspectiva, Livingstone (2009) aponta vários caminhos que 

possibilitam a execução dessa tarefa. O primeiro deles seria a análise das 

instituições ligadas à disciplina como, as sociedades de geografia, ou a análise dos 

currículos da disciplina. Outro caminho seria o exame do discurso da disciplina, 

biografias de geógrafos, autobiografias, etc. A biografia de vários geógrafos como 

Halford Mackinder, Ellsworth Huntington, Mark Jefferson, William Morris Davis e 

Elisée Reclus, já forma realizadas. Mais recentemente chama a atenção para a 

qualidade do trabalho biográfico realizado por Neil Smith sobre o geógrafo 

canadense, naturalizado americano, Isaiah Bowman1. Acredita que a elas podem ser 

somados estudos menores que venham a contribuir para o conhecimento da história 

da Geografia, pois a elaboração de biografias possibilita o levantamento do contexto 

em que são produzidos os trabalhos dos geógrafos, a realidade que os cerca e o 

arcabouço intelectual que vivenciaram. 

Segundo ele, um novo impulso foi dado aos estudos biográficos quando 

consideraram o que chamou de “life geographies” ou “life spaces” (LIVINGSTONE, 

2009, p.296) que pode ser traduzido por espaços de vida. Seriam os estudos 

biográficos que consideram os locais vivenciados pelos pesquisadores em sua 

trajetória de vida, as quais dariam maior riqueza e contextualização às suas 

																																																													
1 Isaiah Bowman é considerado um dos mais influente geógrafo americano do século XX, atuou como 
conselheiro de dois presidentes americanos, Woddrow Wilson (1912-1921) e F. D. Roosevelt (1933-
1945). Influenciou na política expansionista americana, oferecendo as bases da criação das Nações 
Unidas. SMITH, Neil. American Empire: Roosevelt's Geographer and the Prelude to Globalization 
(California Studies in Critical Human Geography). California: University of California Press, 2003. 
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análises. Sob esta perspectiva acredita-se que pode ser citado o trabalho de 

Machado (2012) sobre Milton Santos. Neste trabalho, a autora faz uma análise da 

produção intelectual  de Milton Santos, fazendo articulações entre a entre a trajetória 

espacial do autor e a publicação de suas obras. 

Outra opção de abordagem apontada por Livingstone2 são os estudos que se 

debruçam sobre a história das ideias, associadas à narrativa biográfica, muitas 

vezes articulando as biografias à determinadas escolas geográficas. Nesta 

perspectiva Nubia Benach (2012) realizou interessante trabalho sobre Richad Peet, 

articulando sua história acadêmica com seu envolvimento com a Geografia marxista.  

Na mesma perspectiva foi realizado trabalho sobre Edward Soja (BENACH e 

ALBET, 2010) 

Complementar a esta mesma concepção, Claval (2013, p.4-5) acrescenta a 

que a Geografia pode ser encarada como um métier e, por isso, para construir sua 

história é preciso reconstituir a formação de seus pesquisadores e o saber-fazer que 

eles realizam como geógrafos universitários. Esta mesma preocupação é 

compartilhada por Moraes (2002) que a apresenta como uma das linhas promissoras 

e ainda pouco exploradas, que permite descortinar o papel que vários geógrafos 

tiveram na construção da Geografia brasileira.  

Para realizar tal tarefa, não basta realizar a análise de suas obras. É 

necessário se debruçar sobre o contexto mais amplo em que foram geradas, as 

quais apresentam vinculações históricas, variando de lugar para lugar, sofrendo 

influências da época em que foram engendrados, da cultura em que foram gestadas, 

ou seja, cada obra é produzia a partir de determinadas temporalidades que lhe são 

peculiares. Desta forma, analisar a obra de um autor é se debruçar sobre sua vida 

intelectual, política, social e econômica, articulando-os a um contexto mais amplo 

que considere a história da ciência, trazendo luz sobre o cenário que compõe a 

construção das ideias do autor em foco. (MORAES, 2002, p. 28) 

Para tanto é necessário traçar as ideias que dominam a disciplina, desvendar 

as significações do discurso que foi construído, as fontes consultadas, o 

envolvimento institucional, enfim todos os braços de sua atuação acadêmica. 

Seguindo esta direção, este trabalho se propõe a analisar a contribuição de Mauricio 

de Almeida Abreu para a Geografia seguindo sua trajetória biográfica, utilizando-se, 
																																																													
2 Livingstone indica ainda o livro JOHNSTON, e SIDAWAY, James Geography and Geographers: 
Anglo-American human geography since 1945. Routledge, 2015 
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para tanto do exame de seus trabalhos, seus compromissos institucionais, sua 

história de vida como fonte de dados principal, cotejando-os com os avanços da 

disciplina. De valor inestimável foi seu memorial produzido por ocasião de seu 

concurso para professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

em 1997. 

Em sua trajetória em 43 anos dedicados à Geografia, publicou dois livros 

clássicos – Evolução urbana do Rio de Janeiro e Geografia histórica do Rio de 

Janeiro – além de muitos outros trabalhos que entram para o acervo de 

contribuições valiosas para a Geografia, Geografia Urbana, Geografia Histórica e 

Geografia da cidade do Rio de Janeiro. Sua dedicação à pesquisa acadêmica, sua 

preocupação com o rigor científico associado à sua postura ética o fizeram 

respeitado no meio acadêmico, reconhecidamente competitivo e avesso a 

unanimidades. Desta forma é justificável e relevante analisar a contribuição dada por 

ele à Geografia brasileira.  

Foram também realizadas seis entrevistas que pudessem complementar as 

informações obtidas nos trabalhos e no memorial. Foram entrevistados seis colegas 

de trabalho e amigos do Mauricio, são eles, José Borzacchiello da Silva (geógrafo), 

Lia Osório Machado (geógrafa), Pedro de Almeida Vasconcelos (geógrafo), Pedro 

Pinchas Geiger (geógrafo), Rogério Haesbaert Costa (geógrafo), Maria Fernanda 

Bicalho (historiadora), Maria Lais Pereira da Silva (socióloga). Por dificuldades e 

limitações diversas não foi possível realizar entrevistas com Fania Fridman e 

Francisco Viana, este último ainda foi viável contato por mensagem eletrônica. As 

perguntas tinha o objetivo de traçar um perfil acadêmico de Mauricio e de seus 

relacionamentos institucionais, variando um ou outro ponto de acordo com o perfil do 

entrevistado. As perguntas comuns a todos foram:  

 

• Como você conheceu o Mauricio Abreu? 

• Cite três trabalhos do Mauricio Abreu que você considera significativos. Por quê?  

• Em sua opinião qual seria o objeto de estudo do Mauricio Abreu?  

• Quais são as principais matrizes conceituais utilizadas pelo Mauricio Abreu para 

desenvolver seus trabalhos? 

• Qual a contribuição do Mauricio Abreu para a Geografia brasileira? Quais os 

desdobramentos do seu trabalho? 
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• No âmbito das ciências sociais, como você situa os trabalhos de Mauricio de  

Abreu? 

• Quais as lutas dentro e fora da Geografia que o Mauricio Abreu encampou? 

 

Infelizmente não foi possível a análise de seu último e principal trabalho, 

Geografia Histórica do Rio de Janeiro, pois isso demandaria um tempo maior, não 

disponível neste momento. No entanto, como os últimos trabalhos produzidos pelo 

Mauricio alimentaram o livro, esta foi uma alternativa viável que supriu esta 

ausência. 

Foram examinados a quase totalidade textos dos publicados por Mauricio 

Abreu com algumas exceções feitas por serem artigos de pouca relevância no 

contexto maior de seus trabalhos, ou por não terem sido encontrados. Neste caso 

encontram-se dois artigos em francês 3. Os livros não estavam disponíveis na 

biblioteca da Pós-Graduação em Geografia da UFRJ (PPGG/UFRJ), nem foram 

encontrados em outras bibliotecas. Outro trabalho que não foi analisado foi feito em 

parceria com Luciana Martins4, pois considerou-se prioritariamente os trabalhos 

realizados apenas pelo Mauricio. Em anexo há uma tabela com a listagem dos 

trabalhos e principais eventos de sua vida acadêmica. (Anexo 1) 

Foram identificados quatro períodos marcantes na vida acadêmica de 

Mauricio, todos bem definidos por mudanças que se refletiram em sua produção 

acadêmica, os quais deram origem a capítulos da tese. O primeiro capítulo busca 

analisar suas origens, formação básica, a opção pelo curso de Geografia até seu 

mestrado e doutorado na Ohio State University (1971-1976) com as influências 

teóricas do período. 

O segundo capítulo retrata seu retorno ao Brasil e ao trabalho no Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), analisando o projeto que deu origem 

ao seu livro Evolução urbana do Rio de Janeiro, associado à busca de um novo 

referencial teórico metodológico e a aproximação do marxismo (1976-1981).  

																																																													
3 ABREU, M. de A. L'île de Coligny après la France Antarctique. In: Augeron, Mickael; Poton, Didier; 
van Ruymbeke, Bertrand. (Org.). Les huguenots et l'Atlantique. 1 ed. Paris: Editions des Indes 
Savantes, 2008. 
ABREU, M. de A. La France antarctique: colonie protestante ou catholique?. In: Augeron, Michael; 
Poton, Didier; van Ruymbeke, Bertrand. (Org.). Les huguenots et l'Atlantique. 1 ed. Paris: Presses de 
ll''Université Paris Sorbonne e Éditions des Indes Savantes, 2009, v. 1, p. 124-134. 
4 ABREU, M. de A.; MARTINS, L. L. Paradoxes of modernity: Imperial Rio de Janeiro. Geoforum, 
Holanda, v. 32, n.4, p. 533-550, 2001. 
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O terceiro capítulo analisa as mudanças provocadas pela sua entrada na 

UFRJ, a formação do Grupo de Pesquisa sobre a Evolução Urbana do Rio de 

Janeiro, a docência na universidade com as primeiras orientações de dissertação de 

mestrado e o envolvimento com projetos institucionais como a coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ e a organização da biblioteca 

que viria a ter o seu nome. O período se encerra com seu afastamento para o pós-

doutorado (1981-1993). São feitas ainda as análises dos trabalhos acadêmicos do 

período. 

O quarto capítulo reflete sobre a importância do pós-doutorado em sua vida 

acadêmica e os novos rumos que a pesquisa assumiu com o seu retorno, quando 

assume a Geografia Histórica como seu campo de trabalho (1993-2011). 

Por último, é feita uma avaliação de sua trajetória por meio dos compromissos 

que assume com a Geografia e Geografia brasileira, com a docência e com a cidade 

do Rio de Janeiro. 

A reflexão sobre a produção científica de Mauricio de Almeida Abreu, um dos 

expoentes da Geografia brasileira, se articula com a proposta do Dicionário dos 

Geógrafos Brasileiros do Grupo de Pesquisa Geografia Brasileira: História e Política, 

coordenado pela professora Dra. Mônica Sampaio Machado, da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. Neste sentido, o trabalho irá se somar a outros esforços 

realizados no sentido de construir a memória da Geografia brasileira. 
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CAPÍTULO 1: A sua formação em Geografia: da graduação tupiniquim ao 

doutorado em terras norte-americanas 
 

 

 
Essa vontade de saber mais sobre o mundo é comum a todos nós e se constitui 
na explicação mesma do processo de afirmação do ser humano como espécie 
privilegiada, como espécie pensante. Potencializar essa capacidade é, entretanto, 
bastante determinada pelas oportunidades que a vida social oferece a cada um de 
nós.  

Mauricio de Almeida Abreu (1997) 

 
O objetivo deste é apresentar a formação de Mauricio Abreu, a fim de 

compreender parte de sua cosmovisão por meio de um histórico de sua trajetória 

acadêmica até o doutorado complementada pela análise de seus primeiros artigos, 

produzidos ainda durante a  graduação em Geografia na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ).   

 

1.1. Das origens à formação na graduação5  

 
 

Carioca, nascido numa família de 

classe média do bairro do Leblon, Zona 

Sul da cidade do Rio de Janeiro, Mauricio 

teve sua trajetória marcada pela 

dedicação e a ousadia de não se 

acomodar ao que se apresentava como o 

mais fácil, aproveitando as oportunidades 

e aceitando desafios que lhe fizeram 

promover rupturas em sua trajetória de 

vida. Mauricio Abreu era bisneto do Dr. 

Joaquim Mauricio de Abreu, governador do Estado do Rio de Janeiro, durante o 

																																																													
5 As informações aqui apresentadas foram retiradas de seu memorial produzido como requisito para o 
concurso de professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. ABREU, Mauricio de A. 
Vivendo muitos tempos: minha trajetória por uma geografia em constante transformação. Memorial 
apresentado no concurso para provimento do cargo de professor titular do Departamento de 
Geografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1997. 

Mauricio em sua infância no Leblon, bairro da Cidade 

do Rio de Janeiro. (sem data) 

http://mauricioabreu.com.br/galeriafotos.php?id=1 
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período da República (1894-1897). Seu pai era contador, tendo valorizado a 

educação em sua formação e na de seus irmãos, o que oportunizou a eles a entrada 

nas melhores escolas do Rio de Janeiro. Com a vasta biblioteca de seu pai, Mauricio 

Abreu começou a descobrir a geografia. O Mundo Pitoresco, uma enciclopédia 

geográfica recheada de fotos de lugares distantes e exóticos do planeta, que o 

deixava perplexo e com desejo de conhecer aqueles lugares. Tal paixão aumentou 

ainda mais na infância, ao ponto de colecionar álbuns de figurinhas de conteúdo 

geográfico, que ele guardou por toda sua vida. Já  na adolescência, sua fixação era 

com aviões. Ele escrevia para as companhias estrangeiras solicitando fotos das 

aeronaves. Desde cedo apaixonado por acervos!!! 

Sua mãe era paulista formada em piano, conhecia o francês, de classe média, 

de uma família de professores primários da cidade Cananéia, litoral sul de São 

Paulo, onde ele passou praticamente todas as férias na infância e adolescência. Lá 

ainda teve a oportunidade de conhecer muito da história da região por meio de seu 

avô materno, advogado, poeta e historiador, que havia trabalhado quase 40 anos 

como chefe da da Seção Histórica do Arquivo do Estado de São Paulo e escreveu a 

história de todo o litoral sul do estado e de parte do litoral norte. Seu avô preparou 

uma obra máxima, resultado da pesquisa nos mais variados arquivos: a Memória 

Histórica de Cananéia. Era a única pessoa que não questionava a  escolha pela 

Geografia. Não há como negar sua influência sobre Mauricio Abreu.  

Maurício ingressou em 1964 no Colégio Pedro II, na Unidade Humaitá 

localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um período de grande agitação 

política e ideológica, seja no âmbito da política nacional, seja no âmbito 

internacional. Ainda nos primeiros anos da década de 1960, a participação e o 

engajamento dos alunos era intenso por meio do Grêmio Estudantil, lutando por 

maior participação nas decisões administrativas do Colégio e na reivindicação por 

melhores condições de ensino. Reivindicavam ainda a meia passagem nos 

transportes coletivos, cinemas e teatros, além de descontos especiais em material 

didático. Após o Golpe de 1964 tanto os alunos quanto os professores foram muitas 

vezes interpelados, inclusive sendo retirados das aulas, para prestarem 

esclarecimentos  (HAUER, 2007, p.30 e p.68).  

Apesar de todo aparato repressor que tinha seus braços no Colégio, muitos 

alunos mantinham envolvimento político dentro e fora do Colégio, alguns deles 

engajando-se posteriormente na luta armada, sendo mortos pela repressão, todos 
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eles contemporâneos do Mauricio, sendo que dois deles matriculados na mesma 

unidade estudantil, a Unidade Humaitá. (HAUER, 2007, p.88)6 

A despeito deste clima de ebulição existente no Colégio, Mauricio não revela 

qualquer tipo de participação nos movimentos políticos que ali aconteciam, nem 

qualquer engajamento nas lutas encampadas pelos alunos, reconhecendo, inclusive, 

seu desconhecimento do que ocorria à época no Colégio. Segundo ele, vir de uma 

família de udenistas de classe média que, inclusive, o levaram na “Marcha com 

Deus pela Família e pela Liberdade”, promovia um afastamento e até temor de 

participar de movimentos políticos. (ABREU, 1997, p.26)  

Ressalta sim a influência de professores na sua formação e nas escolhas que 

fez posteriormente. Dentre os professores que o marcaram em sua passagem pelo 

Colégio, encontra-se um certo professor geografia, Tharceu Nehrer, que o 

influenciou no sentido de perceber tanto a importância da docência, quanto a 

necessidade de se desenvolver um saber pensar em geografia, ensinando-o que a 

disciplina vai muito além da decoreba dos rios da margem direita do Amazonas. 

Para um aluno nota 10, tirar 5 ou 6 em uma prova foi uma experiência marcante, 

mudando a forma como estudava a disciplina, de modo que “um mundo novo” 

começou a surgir diante dele (ABREU, 1997, p. 8). Certamente esses anos no 

Colégio Pedro II, ainda que poucos, o marcaram não apenas como aluno, mas como 

pessoa que recebeu uma formação que foi além das disciplinas escolares. 

No final dos anos 1960 a agitação política permanecia com os 

desdobramentos do Golpe Militar e a edição de vários Atos Institucionais, além das 

diversas manifestações de rua que agitavam o centro da cidade do Rio de Janeiro e 

outras capitais do país, inclusive com a morte do estudante Edson Luís aos 17 anos, 

com a invasão do restaurante estudantil Calabouço no Rio de Janeiro, quando 

discutia com outros estudantes a organização de mais uma manifestação. Sua morte 

sensibilizou a opinião pública desencadeando uma série de manifestações contra a 

ditadura militar que culminaram com a edição do AI5 pelo governo. (HAUER, 2007, 

p.88) 
Pelo mundo a fora, haviam manifestações populares, nos Estados Unidos as 

lutas eram contra a Guerra do Vietnã e pela igualdade de direitos civis para negros e 
																																																													
6 Foram os ex-alunos Alex Xavier Pereira (Unidade Humaitá II), Fernando Augusto da Fonseca 
(Unidade Humaitá II), Kleber Lemos, Roberto Spigner, Lucimar Brandão Guimarães, e Marcos Nonato 
da Fonseca (Unidade Humaitá II), todos assassinados no início da década de 1970. (HAUER, 2007, 
p.88).  
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brancos, culminando com o assassinato de Martin Luther King, na Europa, o 

movimento de maio de 1968 iniciado em Paris espalhava-se por várias cidades do 

mundo lutando pelas liberdades individuais, contra as guerras em especial a do 

Vietnã etc. A efervescência dos movimentos populares era grande assim como a 

repressão aos mesmos, o que levava à universidade um clima de medo e 

apreensão, fazendo com que alunos e professores se policiassem nas suas posturas 

e opiniões contra o regime militar. 

Durante o período do pré-vestibular, Mauricio Abreu ainda tinha dúvidas se 

faria Geografia, já que a decisão não era muito bem-vista pela família. Ele havia 

pensado em estudar grego, mas percebe que a paixão pelas línguas tinha um 

caráter instrumental e resolve fazer Letras (Francês), a partir de sua sólida formação 

do Colégio Pedro II, e pelo desejo de seguir a carreira diplomática.  
Foi aprovado para o curso de Letras na Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e começou a se preparar para o vestibular em Geografia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na casa de seu avô materno em Cananéia. Foi 

aprovado em primeiro lugar, graças a qualidade de sua formação no Ensino Médio.   

 Em 1967, Mauricio Abreu resolveu cursar as duas faculdades ao mesmo 

tempo. Conseguiu suportar a rotina estafante por um tempo, seu dia começava às 

6:15, estudava Geografia das 8 ao meio-dia, na Faculdade Nacional de Filosofia, da 

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, no Centro 

do Rio de Janeiro, fazia o 

curso de datilografia na 

Escola Remington, das 

12:30 às 13:30. Às 17:30 

começavam suas aulas no 

curso de Letras da 

Universidade Federal 

Fluminense, em Niterói, até 

às 22:15. Assim, ele 

chegava em casa por volta 

Fotos da graduação – Mauricio assinalado - sem data  

http://mauricioabreu.com.br/galeriafotos.php?id=2 
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de meia-noite e a rotina era retomada no dia seguinte às 6:15. Aos sábados, 

participava de trabalhos de campo das disciplinas da Geografia e, aos domingos, se 

reunia com os colegas para os trabalhos em grupo do curso de Letras, em Niterói.  

No clima vivido no final dos anos 1960, mais precisamente em 1967, Mauricio 

entra na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), recebendo formação 

pautada na Geografia tradicional de influência predominantemente francesa, que, no 

entanto, já recebia os ventos da modernização de uma Geografia aplicada, voltada 

para o planejamento e para o predomínio da influência da geografia anglo-saxônica. 

Este tempo foi retratado por Iná E. de Castro, contemporânea de Mauricio na 

universidade, de modo a expressar de forma sintética sua trajetória profissional: 

 
A graduação na UFRJ, iniciada no final da década de 1960, foi pautada no 
melhor estilo positivista da escola francesa e no debate entre os métodos 
regional e sistemático, nas descrições como base para análises 
substantivas, nos trabalhos de campo longos e a preocupação com a 
observação, as descrições cuidadosas e os levantamentos de informações. 
Mas, esse foi tempo também da “geografia ativa”, dos diagnósticos voltados 
para o planejamento que os geógrafos eram treinados para realizar. Muitos 
dos futuros geógrafos desse tempo estagiaram no IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), aprenderam o valor da pesquisa aplicada e, 
posteriormente, foram recrutados para a atuação direta nesse ou em outros 
órgãos públicos ou privados. (CASTRO, 2012, p.10) 

 
Seu início foi marcado por dúvidas profissionais que o balançavam entre a 

carreira diplomática e a Geografia. Por fim, esta o seduziu, em grande parte pela 

influência positiva deixada por mestres que marcaram o início de vida acadêmica. 

Na época o corpo docente era formado pelos seguintes professores: Lucy Abreu 

Rocha Freire, Maria Therezinha Segadas Soares e Marina Del Negro Sant’Anna 

(área de Geografia Humana); Maria Luiza Fernandes e Jorge Xavier da Silva (área 

de Geografia Física); e Maria do Carmo Galvão, Bertha Becker e Maria Helena 

Castro Lacorte (área de Geografia do Brasil) (MACHADO, 2009, p. 162-3)  

Desse grupo de professores alguns deles tiveram particular influência na 

formação de Mauricio, dos quais podem ser citados Maria Therezinha de Segadas 

Soares, Lysia Bernardes, Bertha Bechker e Maria do Carmo Correa Galvão, as 

quais, por sua vez, foram fortemente influenciadas por Hilgard O’Reilly Sternberg e 

Francis Ruellan. O primeiro, formado no curso de Geografia da Universidade do 

Distrito Federal, entra para a Universidade em 1943 como professor assistente de 

Geografia do Brasil, tendo deixado como legado a preocupação com a formação de 

um grupo de pesquisa na Universidade, o Centro de Pesquisas em Geografia do 
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Brasil (CPGB), dedicado à investigação do espaço brasileiro. Deste centro fizeram 

parte as professoras Maria do Carmo Galvão e Bertha Kofman Becker, as quais 

deram continuidade ao projeto, particularmente a primeira que assumiu o CPGB e a 

cátedra de Geografia do Brasil. (MACHADO, 2009, p. 123-4)  

O segundo, Francis Ruellan, geógrafo francês especialista em geomorfologia, 

trabalhou no Rio de Janeiro no período de 1940 à 1956, possuindo vínculos com a 

Universidade do Brasil e o IBGE. Deixou como legado sua prática de trabalho de 

campo que promoveu a formação de conhecimento empírico sobre o território 

brasileiro e seu processo de ocupação.  

O essencial é que ambos alavancaram conhecimentos que foram 

fundamentais para a construção do pensamento sobre o Brasil e a introdução da 

prática de pesquisa na universidade, as quais foram absorvidas e incorporadas 

pelos professores que assumiram posteriormente. Bertha Becker, inclusive, ressalta 

que ambos deixaram como legado a prática de atividades de campo, uma 

característica da Geografia carioca.7  

Essas influências estavam presentes nas aulas dos professores e Mauricio 

Abreu reconhecia o legado deixado por seus mestres, chegando a ressaltar algumas 

dessas influências e contribuições em seu memorial. De Maria do Carmo C. Galvão 

ele ressalta sua capacidade de integrar o físico e o humano em suas aulas, em 

especial nos incansáveis trabalhos de campo.  

 
Jamais esquecerei o quanto aprendi nas excursões que fiz com Maria do 
Carmo pelo antigo estado do Rio, e muito especialmente na longa excursão 
que fizemos ao planalto central em 1967, quando ainda estava iniciando a 
vida de estudante. Eram ocasiões em que se aprendia em poucas horas, ou 
em poucos dias, tanto quanto nos era ensinado num semestre inteiro. 
(ABREU, 1997, p. 25) 

 

A professora Bertha K. Becher o influenciou marcadamente nas temáticas 

políticas da disciplina que eram discutidas em suas aulas, a despeito do clima de 

medo instaurado após a decretação do AI5. Somente nelas abordavam-se temas 

como o latifúndio, a reforma agrária, o imperialismo e a teoria da dependência.  O 

reconhecimento pela contribuição dada pela professora é expresso nas palavras a 

seguir: 

																																																													
7 Depoimento concedido à Monica Sampaio Machado em 06 de setembro de 2001. (MACHADO, 
2009, p.135. 
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Nos cursos de Bertha aprendi muito mais do que a Geografia Agrária ou 
América Latina. Comecei a aprender que para um verdadeiro professor não 
há temas proibidos. Comecei também a tornar-me menos alienado em 
relação à realidade social do meu país. (ABREU, 1997, p. 26) 

 

Influência particular exerceu Lysia Bernardes tanto como docente admirada 

por seus alunos, como na definição dos caminhos tomados por Mauricio em sua vida 

profissional, na qual ela teria papel marcante. Em depoimento ele ressalta a ênfase 

dada por ela na importância da Geografia para o planejamento, por ser uma “ciência 

de síntese” que articula os aspectos físicos e humanos, o local e o regional. Sobre 

ela Mauricio destaca:  

 
Não posso deixar de reconhecer como a sua figura teve importância para 
mim naquela época. Lysia empolgava os alunos com o seu dinamismo, 
valorizava a nossa escolha profissional, dava-nos munição e ânimo para 
responder àquela pergunta que sempre aparecia: - Além de ser professor, o 
que você pode fazer com um diploma de geografia? E mais: através do seu 
exemplo de geógrafa bem sucedida, que tratava economistas, engenheiros, 
arquitetos, urbanistas, sociólogos e advogados em pé de igualdade (pelo 
menos, era essa a imagem que eu recebia dela), dava-nos a confiança de 
que, com estudo e dedicação, poderíamos também chegar à posição que 
ela merecidamente ocupava.  

 

Mas se Lysia Bernardes marcou sua vida pela definição de caminhos que 

foram seguidos, outra professora o marcou por ajudá-lo a definir o seu futuro. Foi 

pelas mãos de Maria Therezinha de Segadas Soares que Mauricio descobriu a 

Geografia urbana em suas aulas e nos trabalhos de campo que realizava, sendo 

considerada por ele sua grande mestre, e modelo a ser seguido. (ABREU, 2004, p. 

5-6) A leitura de sua tese (SOARES, 1962) o impactou considerando a professora 

um modelo a seguir, assim como foi a partir de uma de suas excursões que Mauricio 

juntamente com Maria da Socorro Diniz, publicou seu primeiro artigo (ABREU e 

DINIZ, 1970). As referências a ela feitas em seu memorial revelam um profundo 

carinho e reconhecimento pela influência recebida: 

 
Meus contatos com Therezinha davam-se em dois mundos distintos. Era na 
universidade que eu absorbia os seus ensinamentos de aula. Ela, 
entretanto, não tinha ali um gabinete. Seu mundo de pesquisa era a sua 
casa no Leblon. Era lá que produzia seus trabalhos. Era lá que estava a sua 
biblioteca tão disponível. Foi lá que ela orientou os meus primeiros passos 
como pesquisador integral, isto é, como responsável por um trabalho de 
pesquisa e não apensa como auxiliar de confecção de mapas e tabelas. 
(ABREU, 1997, p. 24) 
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A influência de seus mestres na sua formação extrapolou os limites da 

universidade. Foi Lysia Bernardes, quem o indicou para o estágio no Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), complementando assim sua formação. 

A importância deste período foi significativa e seu testemunho revela o 

reconhecimento pelo aprendizado obtido: 

 
O trabalho, por ser repetitivo, era muitas vezes enfadonho. Não posso 
negar, entretanto que aprendi muito com ele. Aprendi, em primeiro lugar, a 
selecionar dados e a apresentá-los de forma ordenada. Aprendi também 
que nem sempre contamos com os dados de que precisamos em nossas 
pesquisas, que muitas vezes temos que cria-los, e que isso não é uma 
tarefa fácil. Ao contrário, dessa criação  pode resultar a genialidade de um 
trabalho ou o seu fracasso. 
Aprendi mais coisas: vi que a forma como organizamos os dados determina 
em muito a sua interpretação. Descobri, com relativo espanto, as 
armadilhas das escalas e das percentagens. Aprendi, finalmente, que 
elaborar uma tabela é realmente uma arte, já que a boa tabela é aquela que 
é auto explicativa. Até hoje tiro proveito dos ensinamentos que adquiri em 
1968. E não canso de transmiti-los aos que trabalham comigo. (ABREU, 
1997, p. 13) 

 

Reconhecendo que o trabalho do IBGE não era apenas a confecção de 

tabelas, este tempo de estágio revelou-se  muito mais precioso do que parecia ser 

na época, pois ao lermos os trabalhos de Mauricio identificamos as marcas deste 

aprendizado por meio da forma como manuseava os dados, como analisava as 

informações e as apresentava, revelando o quanto esse aprendizado havia marcado 

sua vida acadêmica, refletindo positivamente em seu futuro como pesquisador. Todo 

esse reconhecimento confere relevância a uma forma de aprendizado muito pouco 

valorizada nos últimos tempos e que complementou sua formação universitária. 

O estágio em uma instituição como o IBGE, no seu auge conferia ao 

participante a oportunidade de convivência com geógrafos de peso assim como às 

suas pesquisas. Foi neste ambiente que Mauricio Abreu teve contato com o que na 

época era considerada a vanguarda da práxis geográfica, a “revolução do 

planejamento” e a “revolução quantitativa” as quais viriam a influenciar sua vida 

acadêmica que, até esse momento, estava assentada nos pressupostos da 

Geografia clássica.  

O IBGE podia ser considerado a casa da práxis geográfica, mas foi na 

universidade, pelas mãos de Lysia Bernardes, que Mauricio ouviu falar de 

planejamento. Tendo vasta experiência com esta prática no estado do Rio de 

Janeiro, a professora promovia reflexões sobre esta atividade em suas aulas. Na 
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verdade a história de Lysia estava estreitamente ligada à história do planejamento 

urbano e regional no Rio de Janeiro. Após um longo período trabalhando no IBGE, a 

pesquisadora transferiu-se para o IPEA em 1968, dando início a sua carreira como 

pesquisadora. Participou do processo de fusão dos antigos estados da Guanabara e 

Rio de Janeiro, dedicando-se ao grupo de Política de Desenvolvimento Urbano. 

Também atuou na Superintendência de Planejamento da Secretaria de Estado do 

Rio de Janeiro – SECPLAN em 1975 e na Fundação para o Desenvolvimento – 

FIDERJ em 1985, sendo, posteriormente, convidada para assumir a 

Superintendência da Secretaria Especial da Região Sudeste – SERSE, órgão 

vinculado ao Ministério do Interior – MINTER. (NACIF, 2014) Desta forma Lysia tinha 

um perfil profissional que era ansiado por seus alunos e Mauricio não era diferente.  

Esse vínculo entre a Universidade e o planejamento via IBGE, segundo 

ALMEIDA (2004), tinham articulações muitos próximas no caso do Rio de Janeiro8, 

de modo que Mauricio também seria influenciado em seu estágio nesta instituição.  

Seu interesse pela questão foi crescente realizando leituras sobre a temática 

até que, em seu estágio nessa instituição, foi designado para participar de uma 

importante excursão “de planejamento” no Nordeste. Em um primeiro momento, 

fazendo parte da equipe que se dedicaria ao rural, para depois, por circunstâncias 

alheias a sua vontade, ser transferido para outra equipe, responsável pelo trabalho 

em cidades de porte médio.9 O projeto fazia parte das atribuições dadas ao IBGE 

como instituição responsável pela produção de informações que promovessem o 

reconhecimento do território brasileiro, envolvendo a produção de dados via tabelas 

e mapas sobre aspectos ligados à indústria, centros metropolitanos e sua área de 

influência, atividades agrícolas, etc. Tais demandas foram se aprofundando no 

governo militar, que trazia consigo propostas desenvolvimentistas associadas a 

projetos de integração e de tecnificação do território nacional. Neste sentido, as 

																																																													
8 Para Roberto Smith de Almeida em meados da década de 1930 e início da de 1940, a criação dos 
cursos de Geografia no Rio e em São Paulo quase no mesmo período, assim como a organização do 
sistema de planejamento territorial do governo federal via IBGE, vinculavam-se ao governo Vargas. 
Particularmente no Rio, Pierre Deffontaines, teve influência decisiva tanto pela demanda 
governamental de estudos sobre o processo de ocupação do território através de processos de 
colonização, assim como pelos anseios governamentais de transferência da capital do país para o 
interior, os quais demandavam estudos de planejamento a nível local e regional. SMITH, Roberto. O 
pensamento geográfico do IBGE no contexto do planejamento estatal brasileiro. In: MARTINS, R.A.; 
MARTINS, L.A.C.; SILVA, C.C.; FERREIRA, J.M.H. (eds.). Filosofia e história da ciência no Cone Sul. 
3o. Encontro. Campinas: AFHIC, 2004. p. 411. 
9 Problemas de saúde inviabilizaram sua participação no grupo dedicado ao rural pela precariedade 
das condições que seriam enfrentadas. (ABREU,1997, p.16-18). 
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descrições produzidas via trabalho de campo foram se tornando insuficientes para 

uma prática de planejamento cada vez mais complexa, trazendo exigências de 

análises mais “precisas” da realidade que tivessem embutidas um caráter de 

previsibilidade. Além disso, os ventos “modernizadores” que chegavam ao IBGE por 

meio dos seus vínculos com a Geografia quantitativa se aprofundavam a cada dia. 

Entre as décadas de 1960 e 1970 a instituição emergia como centro difusor 

da Geografia quantitativa no Brasil, juntamente com a UNESP, tendo contado, 

inclusive com a visita de expoentes da Geografia quantitativa entre os anos de 1967 

e 1968, os geógrafos John P. Cole, Brian Berry e John Friedman que possibilitaram 

contato abrangente em termos teórico-metodológicos. 

 
John Peter Cole contribuiu para o aprendizado das técnicas geografia 
quantitativas. O geógrafo era já uma grande referência por conta do livro 
Quantitative Geography (Cole e King, 1966) – verdadeira bíblia da geografia 
quantitativa entre os geógrafos brasileiros; Brian Berry que conectava 
desenvolvimento, planejamento, teoria e técnicas – em inúmeros artigos 
que havia publicado até aquele período sobre sistemas urbanos e 
planejamento; e Friedmann que se destacava como um dos grandes 
teóricos do desenvolvimento com a teoria centro-periferia. (LAMEGO, 2014, 
p. 5) 

 

O mergulho nas técnicas de quantificação em Geografia deu-se no curso 

ministrado por John Cole em 1968, Geografia Quantitativa, que mesmo tratando-se 

de curso introdutório, serviu para revelar a distância entre a Geografia aprendida na 

universidade e esta agora que ganhava espaço no IBGE. Seu sentimento quanto a 

esta mudança pode ser melhor medido em seu depoimento:  

 
Não importa lembrar hoje o conteúdo desse curso. O que interessa é que, 
se eu pouco aproveitei dele (na realidade, não entendi quase nada do que 
foi ensinado), o curso acabou se constituindo, a meu ver, em verdadeiro 
ponto de inflexão da geografia brasileira. 
Começou a disseminar-se ali uma nova linguagem, que muito pouco se 
assemelhava àquela que utilizávamos na universidade e mesmo no IBGE. 
Uma linguagem que também falava de planejamento mas que, ao contrário 
do discurso vernacular com o qual já estávamos habituados, só podia ser 
compreendida por iniciados. (LAMEGO, 2014, p. 19) 

 

Tal experiência não lhe foi particular, mas comum a outros que participaram 

do mesmo curso, ou que à época tiveram contato com a mesma prática 

metodológica no próprio IBGE. Pedro Geiger expressa de maneira surpreendente e 

divertida sua experiência de contato com os métodos quantitativos: 
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Em fins de 1968, caiu em minhas mãos o livro de Brian Berry Flows of 
Commodities in India. O inicio me atraiu muito, mas, eis que se segue a 
Analise Fatorial, e não entendi mais nada. Pela primeira vez, me vi diante 
de um texto, dito de Geografia, que não adiantava reler, que continuava 
sem entender nada. O que me aborreceu muito. (GEIGER, 1997, p. 134) 

 
O sentimento de impotência era compartilhado por muitos que tinham que 

enfrentar além da linguagem matemática sofisticada, o uso da língua inglesa, mais 

um obstáculo a ser vencido por um grupo que tinha no francês sua maior referência 

estrangeira, herança da influência da escola francesa na Geografia brasileira. 

(LAMEGO, 2014, p. 5) 

Essa, no entanto, não será a única experiência de Mauricio com a Geografia 

quantitativa, experiências mais profundas o aguardavam em terras norte-americanas 

em um dos centros de referência neste tipo de abordagem, a Ohio State University.  

Mas os tempos de acadêmico do curso de Geografia não se encerraram com 

o estágio no IBGE. Em meados de 1970 surgiu a oportunidade de um estágio no 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), no Centro de Pesquisas 

Urbana (CPU), com possibilidades concretas de contratação ao final da graduação. 

Formado em 1952 a instituição foi criada como órgão técnico com o objetivo de dar 

assistências aos municípios visando seu fortalecimento, agindo apenas quando 

claramente solicitado, abstendo-se de qualquer ingerência na administração 

municipal. Diante do intenso processo de metropolização ocorridos nos anos 1960 e 

1970 e do crescimento do ideário pró-planejamento urbano, demandavam-se 

soluções para o ordenamento desse crescimento. Neste sentido, o IBAM se 

consolida como instituição que oferece consultoria,  atuando em parceria com 

instituições governamentais ligadas à habitação como o Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo SERFHAU, criada em 1964. (FELDMANN, 2004) Era, 

portanto, a oportunidade que Mauricio tanto desejava de trabalhar com planejamento 

urbano, como era o sonho de muitos que, como ele, terminavam a faculdade no 

início da década de 1970. 

 
As perspectivas que se abriam ao geógrafo que se formava ao final da 
década de sessenta eram duas: ou você fazia a geografia regional francesa 
ou optava por uma geografia mais de intervenção, que não 
necessariamente tinha que ser “quantitativa” (ABREU, 2006, p. 204) 

 

Sua contratação dependia do sucesso das tarefas que lhe foram atribuídas. 

Empolgado com esta possibilidade dedicou todo o tempo disponível à execução do 
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que havia sido solicitado tendo como resultado final a publicação de um artigo e sua 

efetivação. A contratação como técnico pelo IBAM foi, na verdade, um trampolim 

para voos mais altos quando transferiu-se para os Estados Unidos para realizar seu 

curso de mestrado e doutorado. Antes de tratar desta fase de sua vida, é necessário 

balizar a influência da graduação na formação do Mauricio como professor e 

pesquisador, o que será feito a seguir. 

 

 

1.2. O que a graduação significou para a formação de Mauricio Abreu 

 

 

Há que se fazer uma avaliação dos anos da graduação de Mauricio Abreu e 

as bases que se deram sua formação acadêmica. Como já foi dito anteriormente, os 

mestres que mais o influenciaram lhe legaram uma sólida formação que tinha como 

base os pressupostos da Geografia clássica, mas já sendo bafejado pelos novos 

ventos da Geografia quantitativa que sopravam no IBGE.  

A influência tanto de Lysia Bernardes quanto de Therezinha Soares foi 

decisiva em vários aspectos da vida acadêmica de Mauricio e podem ser 

reconhecidas por meio da leitura dos seus trabalhos. Em primeiro lugar a seleção do 

Rio de Janeiro capital e sua periferia como objeto de estudo prioritário.  A seleção de 

trabalhos das duas geógrafas reunidos na coletânea Rio e Janeiro, cidade e região 

(1987), revelam a profícua produção das mesmas e a qualidade de seus trabalhos. 

Tomadas como modelo, a identificação na temática é inquestionável. Mauricio têm 

sua produção centrada no mesmo objeto de estudo, desde artigos produzidos ainda 

na universidade, passando por sua tese de doutorado cuja temática consiste na 

mobilidade da força de trabalho na região metropolitana do Rio de Janeiro, até 

centrar seu foco na cidade do Rio de Janeiro. 

Em segundo lugar, a importância do trabalho de campo, seja na docência na 

Universidade, seja na base de coleta de dados de seus textos. Os trabalhos de 

campo orientados pelas professoras eram famosos pela acurada observação e 

descrição da paisagem, além de oferecerem informações que buscavam explicar os 

processos que lhe deram origem, valorizando a utilização de fontes primárias. A 

importância dada a esta dimensão do trabalho em Geografia também se fazia 

presente, em especial em sua prática docente quando, além da preocupação 
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teórica, se via em Mauricio uma valorização do trabalho de campo, particularmente 

seus circuitos pelo centro da cidade do Rio de Janeiro. Suas pesquisas nos arquivos 

e bibliotecas revelavam uma verdadeira compulsão pela busca de dados primários, 

para descrição acurada de seu objeto de estudo além de uma preocupação 

incessante por aliar teoria e prática na análise da realidade, revelando a mesma 

preocupação em buscar explicar os processos formadores dos lugares pesquisados.  

Esta última preocupação alia-se à importância dada ao resgate histórico que 

lhe permitia identificar os processos sociais formadores que explicassem o Rio de 

Janeiro, acreditando que era no passado que conseguiria desvendar sua lógica de 

formação. Partilhavam em comum de uma descrição minuciosa que, longe de 

preocupar-se somente com a forma, tecia sínteses que articulavam variáveis 

diferentes que dessem conta de seu objeto de estudo.  

É relevante identificar as marcas de sua formação no contexto da Geografia 

clássica em sua prática acadêmica, marcas essas que ele mesmo reconhecia e 

assinalava a importância. Para ele, uma das mais importantes contribuições da 

Geografia tradicional era justamente o rico acervo empírico produzido a partir do 

levantamento de realidades locais cuja descrição acurada fornecia informações 

preciosas que permanecem até hoje como legado, retratando áreas que, em sua 

grande maioria, não existem mais. Esta influência da Geografia clássica em sua 

formação, revela a enorme contribuição dada na explicação dos processos de 

transformação do espaço, neste caso o espaço urbano carioca. Segundo as suas 

próprias palavras:  

 
Sem perceber, acabei fazendo nesse trabalho um pouco do que tinha 
aprendido na graduação, ou seja, que cabia ao geógrafo fazer sínteses das 
regiões (ou cidades) que estuda. A partir daí, voltei a valorizar essa 
dimensão da pesquisa geográfica. Fazer sínteses não é a única 
contribuição que um geógrafo pode dar ao avanço do conhecimento, como 
pensavam muitos dos clássicos, mas é, certamente, uma de suas 
contribuições importantes. (ABREU, 2006, p. 2015) 

 
O reconhecimento da importância dos trabalhos de duas de suas maiores 

mestres tornou-se público e compartilhado por outros quando Mauricio, como 

membro do Conselho Editorial da Biblioteca Carioca, indicou para publicação textos 

destas duas pesquisadoras, dando origem ao livro já citado Rio de Janeiro, cidade e 
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região.10 São trabalhos clássicos espalhados por revistas acadêmicas, algumas de 

difícil acesso, mas que receberam merecida homenagem com sua republicação. 

 

 

1.3. Tempos de mudança: os cinco anos na Ohio State University 

 

A contratação pelo IBAM revelou-se, na verdade, um trampolim para voos 

mais altos em direção à pós-graduação na Ohio State University, na cidade de 

Columbus, onde fez o mestrado e o doutorado. 

Sua chegada à universidade foi marcada por um choque cultural, provocado  
pela influência do movimento hippie nos 

Estados Unidos e, particularmente, no 

campus da universidade e pelo contato 

com disciplinas obrigatórias ligadas à 

quantificação – Métodos Quantitativos 

em Geografia I e Spatial Systems 

ministradas por um professor que teria 

grande influência em sua formação 

posterior – Kevin Cox. 

Seu problema era a dificuldade 

com a estatística e com a Geografia 

abstrata ensinada na disciplina Spatial Systems, cuja terminologia não estava 

familiarizado. Falava-se de paradigmas, de teorias, de modelos, leis, taxonomias, 

hipótese, termos nunca tratados na graduação. (ABREU, 1997, p.36-37) As 

dificuldades enfrentadas eram as mesmas retratadas por ocasião do curso de John 

Cole, em 1968, oferecido no IBGE e que exigiram que se dedicasse integralmente à 

compreensão desta nova Geografia que lhe era apresentada, ficando alheio à 

efervescência dos conflitos que tomavam as universidades com inúmeras 

																																																													
10 A coleção Biblioteca Carioca foi pelo Departamento de Documentação e Informação Cultural da 
Secretaria Municipal de Cultura em 1986, tendo como primeira publicação o livro A era das 
demolições: habitações populares com textos de Oswaldo Porto Rocha e Lia de Aquino Carvalho. 
Foram publicados 44 livros fruto de teses de mestrado e doutorado sobre a história da cidade e 
outros documentos, todos sobre a Cidade do Rio de Janeiro cuja seleção partiu de seu corpo editorial 
ou de vencedores Concurso Carioca de Monografias. O projeto foi extinto em 2001 tendo alguns dos 
trabalhos disponíveis ao público para download. http://www0.rio.rj.gov.br/arquivo/publicacoes-
biblioteca.html 

Mauricio em seu período na Ohio State University 

http://mauricioabreu.com.br/galeriafotos.php?id=3	
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manifestações contrárias à Guerra do Vietnã. Na verdade acompanhava toda essa 

mobilização apenas pela televisão. 

O contato com seu orientador Howard L. Gauthier11 levou-o a interessar-se 

pelas teorias de desenvolvimento regional, sendo orientado a realizar cursos no 

Departamento de Economia onde obteria domínio sobre as teorias neoclássicas. 

 
Para ele [Gauthier], a geografia humana precisava muito da base teórica 
oferecida pela economia neoclássica. Era impossível pensar-se a região, a 
cidade, o espaço enfim, sem dominar as teorias neoclássicas, pois era a 
partir delas, isto é, refinando-as, geografizando-as, que descobriríamos as 
leis geográficas, ou pelo menos algumas generalizações empíricas. 
(ABREU, 1997, p.38) 

 
A indicação de Gauthier havia sido feita por Lysia Bernardes quando Mauricio 

foi pedir orientações sobre o melhor lugar para a pós-graduação. Sua primeira 

escolha havia sido Brian Berry, sendo desaconselhado a fazê-lo, pois ele teria um 

grande número de orientandos e não poderia dar-lhe a atenção adequada, 

especialmente considerando sua dificuldades com a nova abordagem. Além disso, 

Gauthier conhecia a realidade brasileira já que sua tese versara sobre o papel dos 

transportes no desenvolvimento de São Paulo. (ABREU, 1997, p.38) 

Na verdade, Mauricio foi realizar sua pós-graduação em um dos 

departamentos de Geografia que mais se envolveram com a Geografia quantitativa e 

que tinham a preocupação de divulgá-la. O pesquisador Lawrence Brown 

(CAMARGO e REIS JÚNIOR, 2004, p.366) e o próprio Gauthier, ambos da 

Universidade de Ohio, estiveram no Brasil juntamente com outros pesquisadores, 

proporcionando treinamento para utilização das técnicas e métodos estatístico 

matemáticos na Geografia, os quais seriam utilizados amplamente no planejamento 

regional. (EVANGELISTA, 2007) Segundo CAPEL (1981, p.379) desde 1969 esta 

mesma universidade possuía revista editada por L. J. King, a Geographical Analysis, 

para veicular as ideias da Geografia quantitativa, o que só revela o nível de 

envolvimento deste departamento na nova concepção científica. 

Sob influência de Bertha Becker decidiu que trataria em sua dissertação da 

estrutura espacial brasileira, análise feita pela referida professora aplicando o 

modelo centro-periferia de Friedmann, integrando conhecimentos obtidos nos 

estudos de teoria econômica neoclássica para analisar a política de 
																																																													
11 Howard L. Gauthier é professor emérito do Departamento de Geografia da Ohio State University, 
Columbus, Ohio, EUA. Tem publicações em Geografia Econômica, na área de transportes e 
desenvolvimento regional. 
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desenvolvimento regional que era implantada no Brasil a partir da criação da 

SUDENE. (ABREU, 1997, p.40) Este trabalho foi muito pouco divulgado, na verdade 

não se tem notícia de qualquer artigo que tenha sido publicado como fruto de sua 

dissertação. 

Aproveitando a oportunidade de estudar nos Estados Unidos em uma época 

em que eram poucos os cursos que ofereciam mestrado no Brasil, Mauricio decide 

dar continuidade aos estudos na própria Ohio State University, fazendo o doutorado 

na mesma instituição. A permanência, no entanto, não significou mais do mesmo, 

pois ainda que realizando suas pesquisas doutorais com a matriz neoclássica, 

começaria a tomar contato com os ventos de mudança que soprariam e chegariam à 

Geografia.  

O doutorado revelou-se bem mais tranquilo do que o mestrado já que os 

problemas de adaptação e de aprendizado das técnicas quantitativas estavam 

superados e abriu-lhe a oportunidade de entrar em contato com grandes nomes da 

Geografia como Richard Hartshorne e Peter Gould. Esta oportunidade permitiu que 

acompanhasse o movimento de renovação da disciplina que estava por acontecer e 

entrar em contato com outras abordagens geográficas diferentes do economicismo 

neoclássico de Gauthier. Particularmente lhe marcou o contato com dois 

professores, Kevin Cox e Douglas Graham. O primeiro, seu conhecido desde o 

mestrado, com a oportunidade de aprofundar seus estudos de Geografia política,  

ofereceu três cursos que impactaram muito Mauricio, o suficiente para que ele 

redirecionasse seu tema de tese para as questões metropolitanas, retornando aos 

estudos de Geografia urbana e afastando-se dos estudos de desenvolvimento 

regional. Foi por meio de Kevin Cox que Mauricio tomou contato com o livro Social 

Justice and the city12 de David Harvey, recém publicado, com a revista Antipode e 

com trabalhos outros sobre os conflitos urbanos, desencadeando a partir daí um 

processo de renovação no seu pensamento teórico. (ABREU, 1997, p.43) Tais 

mudanças porém, eram ainda incipientes e não interferiram diretamente no seu 

trabalho de doutorado, mas já provocavam questionamentos sobre a adequação da 

																																																													
12	Kevin Cox publica em 1976 resenha do livro de David Harvey, Social justice and the city, 
qualificando-o de provocador, prevendo que o mesmo teria grande impacto na Geografia, 
particularmente, na Geografia Urbana. COX, Kevin. Social Justice in the City, by David Harvey. 
Geographical Analysis, v8 n3 (July 1976): 333-337. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1538-
4632.1976.tb00542.x/epdf 
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abordagem neoclássica na explicação dos problemas urbanos, particularmente dos 

países subdesenvolvidos. 

Douglas Graham, outro professor a lhe influenciar, era economista e consultor 

do IPEA, brasilianista interessado nas questões demográficas da América Latina. À 

época escrevia, junto com Thomas W. Merrick, o livro População e desenvolvimento 

econômico no Brasil,13 e chamara a atenção do Mauricio para a nova postura da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) que reconhecia a necessidade de 

realizarem-se pesquisas sobre o mercado de trabalho urbano já que as existentes 

não conseguiam dar conta da realidade complexa das cidades dos países 

periféricos. 

Tanto Kevin Cox quanto Douglas Graham foram decisivos na escolha da 

temática da tese, promovendo o retorno do Mauricio aos estudos urbanos, na escala 

metropolitana, tendo como área de estudo as regiões metropolitanas do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Seu objetivo era analisar o processo de absorção da força de 

trabalho migrante por meio da oferta, fazendo assim uma radiografia dos mercados 

de trabalhos dessas duas regiões metropolitanas, analisando especialmente a 

mobilidade profissional desse grupo de trabalhadores. Desejava também contribuir 

para o aperfeiçoamento das teorias existentes, dando orientações para a 

implantação de políticas de desenvolvimento territorial no Brasil (ABREU, 1976, p. 2-

3). 

Para tanto, utilizou-se do modelo dualista de Michael Todaro, recentemente 

desenvolvido, que dividia o mercado de trabalho urbano em setor formal e informal. 

Por meio da técnica da correlação canônica que possibilitava o cruzamento de 

grupos de variáveis diferentes, relacionou ocupação profissional no mercado de 

trabalho formal e informal, com nível educacional a partir dos dados desagregados 

do censo de 1970, analisando os determinantes que levam a absorção do 

trabalhador migrante no mercado formal de trabalho urbano. (ABREU, 1976, p183 e 

1978) Seu trabalho não contou com os estudos de Milton Santos sobre os dois 

circuitos da economia urbana que deram origem ao livro clássico O espaço dividido, 

publicado em 1975 na França. As dificuldades de diálogo entre diferentes correntes 

geográficas provavelmente o impediram de tomar contato com este trabalho. 

																																																													
13 O livro ainda hoje é utilizado nos cursos de geografia da população aqui no Brasil. 
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Ao embarcar para os Estados Unidos para realizar o mestrado e depois o 

doutorado, Mauricio carregava em sua bagagem anseios por uma Geografia útil e 

científica que lhe permitisse falar em pé de igualdade com engenheiros, arquitetos, 

sociólogos e outros profissionais de ciências afins, algo que tanto admirara em Lysia 

Bernardes. O desejo de trabalhar com planejamento se concretizara no IBAM e era 

tão somente necessário seu aperfeiçoamento por meio da pós-graduação para que 

almejasse voos mais altos na vida profissional. Sua preocupação com uma disciplina 

útil mantinha-se firme em seu desejo de oferecer, por meio de sua pesquisa, 

possibilidades de intervenção na realidade, possibilitando a execução de políticas de 

desenvolvimento territorial no Brasil. 

Agora, ao se encerrar o ciclo de sua formação acadêmica o mundo havia 

mudado. Transformações econômicas e sociais já vinham ocorrendo desde a 

década de 1960, as quais acabariam colocando em xeque os paradigmas vigentes, 

de modo que as ciências sociais positivistas e neopositivistas eram questionadas e 

novos marcos teóricos emergiam, particularmente o marxismo, que passou a 

influenciar profundamente a Geografia das décadas posteriores.  

Tais mudanças relacionam-se com alterações que afetaram o sistema de 

relações internacionais e o conjunto da sociedade ocidental, envolvendo o fim da 

Guerra Fria, as mudanças que se processaram no chamado Terceiro Mundo e a 

crise no sistema de dominação ocidental (CAPEL, 1981, p. 404). A política da 

coexistência pacífica que se seguiu à Guerra Fria, diminuindo a tensão ideológica e 

possibilitando o resgate do pensamento marxista; os movimentos de independência 

das colônias da África e Ásia que desorganizaram o sistema de dominação norte-

americano e europeu, atingindo seu clímax na guerra do Vietnã; a tomada de 

consciência das desigualdades sociais entre e intra países, levantando dúvidas 

quanto a eficiência do sistema capitalista de promover mudanças sociais efetivas, 

principalmente considerando a crescente degradação das condições de vida das 

grandes cidades;  a emergência da questão ambiental questionando o modelo de 

sociedade altamente consumidora de energia e matéria-primas; a crise do modelo 

capitalista, acentuada entre os anos 1973 e 74 movida  pelas contradições internas 

ao sistema, que tinha no petróleo sua principal fonte de energia, todos são exemplos 

da efervecência dos movimentos sociais no período.  

Acrescente-se a isso as dúvidas lançadas sobre o aparato científico vigente 

por seus vínculos com a corrida armamentista, os riscos de uma catástrofe nuclear, 
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o desenvolvimento da engenharia genética e da microbiologia e a generalização das 

técnicas de controle social de modo que  a racionalidade da ciência moderna entra 

em conflito com os valores da vida humana. Demandava-se uma ciência voltada 

para o atendimentos das necessidades humanas, buscando fins socialmente 

significativos, rejeitando-se todas as formas de autoritarismo intelectual e o mito da 

neutralidade científica (CAPEL, 1981, p. 406-7) 

A efervecência dos movimentos de contestação dos anos 1960-70, dentre 

eles o movimento de contracultura e o maio de 1968, que lutavam contra a 

segregação racial, contra a guerra do Vietnã, e contra diferentes formas de opressão 

deu lugar então ao nascimento de uma nova esquerda tanto nos Estados Unidos 

como na Europa, a qual influenciará a trajetória assumida por Mauricio em seu 

retorno ao Brasil. 

No Brasil a efervecência do período não era menor. Mudanças sociais e 

econômicas ocorriam em meio à manifestações crescentes contra a ditadura militar. 

No meio acadêmico o resgate do marxismo se fazia nas ciências sociais de modo 

geral sendo que, no caso da Geografia, o processo eclodiu no 3o Encontro Nacional 

de Geógrafos de Fortaleza de 1978, momento em que Mauricio Abreu faria sua 

apresentação na Academia, agora como profissional respeitado pelos títulos que 

carregava nas malas. 

Com o objetivo de demonstrar o processo de construção do pensamento 

acadêmico de Mauricio Abreu considerando as influências recebidas na 

universidade, a seguir serão analisadas as duas publicações que produziu ainda 

como graduando.  

 

 

1.4. A produção de Mauricio Abreu na Academia 

 

 

Em seu período de graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Mauricio Abreu produziu dois artigos, um deles sob a orientação de 

Therezinha de Segadas Soares e outro quando fazia seu estágio no IBAM. Ambos 

os trabalhos expressam momentos diferentes da influência exercida pelo curso em 

sua formação. 
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O primeiro, escrito em parceria com Maria do Socorro Diniz, é fruto de 

atividades de campo realizadas na disciplina Geografia Urbana, oferecida no 3o ano 

do curso, contando com a contribuição de colegas da turma para o levantamento de 

dados e confecção de mapas. A turma havia sido dividida em grupos para que 

fossem realizados levantamentos sobre uso do solo, fisionomia urbana, raio de 

alcance do comércio, etc., seguindo o padrão dos trabalhos de campo que eram 

realizados pela Associação de Geógrafos Brasileiros à época. Posteriormente, os 

relatórios parciais foram reunidos em um único texto do qual resultou o artigo ora em 

análise. 

Tinha como objetivo apontar as causas do crescimento recente do 

aglomerado urbano Itaboraí-Venda das Pedras, localizado na atual região 

metropolitana do Rio de Janeiro, as margens da Baía de Guanabara, fazendo divisa 

com os municípios de Guapimirim, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, Tanguá e 

Maricá. 

O interesse no estudo das áreas metropolitanas era recente na Geografia 

brasileira, sendo a própria Maria Therezinha de S. Soares a pioneira neste tipo de 

abordagem, tendo inclusive, produzido sua tese de livre docência, nunca defendida, 

sobre a temática em Nova Iguaçu, município da região metropolitana do Rio de 

Janeiro (SOARES, 1962). Segundo Mauricio (1994, p.41), este trabalho pode ser 

considerado um clássico da Geografia urbana brasileira. Sendo da primeira geração 

de geógrafos formada sob influência direta da escola francesa, tinha no trabalho de 

campo elemento fundamental na formação dos alunos. 

 
Com efeito, diretamente influenciada pela geografia francesa, já 
tradicionalmente refratária à teorização, a geografia brasileira fez do 
trabalho de campo, do contato direto com a observação, uma atividade não 
apenas fundamental de pesquisa, como também de aprendizado. Não seria 
exagero afirmar que foi no trabalho no campo -  e não nas faculdades – que 
a primeira geração de geógrafos obteve, verdadeiramente, a sua formação. 
(ABREU, 1994, p.25) 

 
O trabalho possui as características da Geografia clássica, pautado no 

positivismo clássico, essencialmente empírico e indutivo. Para responder a questão 

colocada logo em seu título, o trabalho apresenta uma introdução onde consta todo 

um resgate histórico do processo de formação da cidade e os impulsos econômicos 

a ela associados, apresenta as funções desempenhadas ao longo do tempo pelo 

núcleo principal que dá nome ao município e alguns aglomerados urbanos, o 
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impacto da criação da ferrovia na região, a decadência da citricultura e a importância 

assumida pelas olarias existentes na região e, por fim a importância da rede 

rodoviária articulando áreas intensamente urbanizadas do Grande Rio. 

Utilizando-se tanto das informações obtidas nos inquéritos aplicados como 

dos censos demográfico, agrícola e comercial, e do registro industrial do IBGE no 

período 1940-1968, Mauricio traça uma ampla caracterização do município de modo 

a apresentar um retrato de Itaboraí naquele momento do tempo. Este retrato, no 

entanto, não é apresentado a partir de uma descrição superficial, mas são tecidas 

relações tanto no rural como no urbano que visam dar respostas a sua preocupação 

sobre o crescimento recente de Itaboraí-Venda das Pedras.  

Para encontrar as respostas às questões colocadas analisa as 

transformações que se processaram na demografia, nas atividades agrárias, na 

estrutura fundiária, nas atividades comercial e industrial do município no período de 

1940-1968, utilizando-se dos censos e no registro industrial de 1965 do IBGE e de 

informações obtidas nos inquéritos aplicados. Suas análises revelam que a 

citricultura teve importante papel no incremento da população rural, provocando o 

desenvolvimento dos serviços da aglomeração Itaboraí-Venda das Pedras como 

pode-se verificar abaixo: 

 
A chegada da laranja em Itaboraí desintegrou de certa forma a estrutura 
fundiária pré-existente. A consequência imediata disso foi a valorização do 
espaço rural, que se expandiu, e seu consequente retalhamento em 
pequenas e médias propriedades que passaram a ter um contato mais 
íntimo com a grande aglomeração. Muitas vezes essas chácaras foram 
adquiridas por comerciantes do Grande Rio que viam nisso uma forma de 
assegurar para si uma fonte produtora, agora de fácil acesso, com a 
abertura das rodovias ligando essa área aos centros consumidores de 
Niterói e rio. A abertura da rodovia de contorno, seu asfaltamento em fins da 
década de 50 e sua ligação asfáltica à Niterói foi um elemento 
importantíssimo não só para o desenvolvimento da citricultura, mas de 
todas as outras atividades do município e da cidade. (Abreu e Diniz, 1970, 
p.84)  

 
Associado ao papel da citricultura na dinamização das atividades urbanas do 

município, analisa também o papel das olarias que se desenvolveram na região 

tanto pela existência de matéria-prima abundante e de qualidade, quanto pelos 

vínculos com o importante mercado consumidor formado pelo Grande Rio e Niterói-

São Gonçalo, importante eixo urbano das proximidades. 

 
O aumento da população urbana de Itaboraí-Venda das Pedras está, pois, 
bastante relacionado ao crescimento do operariado e isso foi possível de se 
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constatar nos inquéritos feitos em lojas comerciais, nas quais nos foi 
afirmado que grande parte dos seus clientes são operários das olarias que, 
por ganharem todos quantia superior ao salario mínimo regional, podem 
fazer compras a crédito e estas são efetuadas no comercio local, 
notadamente em Venda das Pedras. Há, então, uma estreita relação entre o 
crescimento da atividade industrial, o aumento da clientela urbana e o 
crescimento comercial da cidade. (Abreu e Diniz, 1970, p.94) 

 
Pelo que foi apresentado é possível identificar a influência da escola francesa 

trazida ao Brasil por Delgado de Carvalho, e sistematizada Monbeig (1941)14. Como 

discípulos de Therezinha, Mauricio e Socorro revelam essa influência no caráter 

eminentemente empírico do texto, sem articulações teóricas que embasassem as 

análises feitas ou preocupações generalizantes, na descrição acurada utilizando-se 

dos inquéritos e dos censos geográficos que ofereceriam as respostas tão 

persistentemente buscadas. Revelam ainda a influência do método monbeiguiano de 

análise, mesmo que não apresentem o trabalho com a estrutura metodológica 

tradicional de uma monografia urbana envolvendo o sítio e a posição, a evolução 

histórica, a fisionomia e estrutura, as funções urbanas e o raio de ação da cidade, 

mas fica clara a presença desses elementos. O fragmento de texto abaixo ilustra sua 

abordagem, revelando interações físico humanas na descrição de sua localização 

em que podem ser identificados elementos do sítio e da posição em que se 

desenvolveu a cidade: 

 
Sede de uma tradicional área agrícola que remonta aos primórdios de nossa 
colonização, Itaboraí é, atualmente, sede de um município que deve a sua 
atual fase de crescimento econômico à criação de novas atividades – como 
a indústria -  e à revitalização de outras, como é o caso da agricultura, tudo 
isso, entretanto, refletindo os estímulos provenientes do crescimento do Rio 
de Janeiro e da aglomeração Niterói-São Gonçalo. Em função dessas 
atividades, o pequeno mas imponente núcleo urbano do século XIX, situado 
no alto da colina, cresceu grandemente em população e em área, descendo 
a colina, expandindo-se pelas ondulações mais suaves que a cercam, 
alongando-se pela nova estrada, anexando em seu perímetro urbano e 
soldando a si o povoado de Venda das Pedras, núcleo em fase de grande 
crescimento, fruto principalmente da atividade industrial e formando o que 
se pode chamar de aglomerado Itaboraí-Venda das Pedras. (Abreu e Diniz, 
1970, p.83) 

 
																																																													
14 Segundo Mauricio o artigo de Monbeig ganhou maior expressão por ter influenciado uma série de 
trabalhos que foram apresentados no IX Congresso Brasileiro de Geografia, de 1940. ABREU, M. A. . 
Pierre Monbeig e os primórdios da geografia urbana no Brasil.. In: Heliana Angotti-Salgueiro. (Org.). 
Pierre Monbeig e a geografia humana brasileira. A dinâmica da transformação.1 ed. Bauru: Edusc, 
2006, v. , p. 133, 135. O trabalho de  Monbeig foi publicado primeiramente na Revista do Arquivo 
Municipal [de] São Paulo, v. 7, n. 73, 1941. Transcrito em: Boletim Geográfico, v. 1, n. 7, p. 7-29, 
1943, e em: MONBEIG, Pierre. Novos estudos de geografia humana brasileira. São Paulo: DIFEL, 
1957. p. 33-77.  
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Elemento fundamental do método monbeiguiano é a preocupação com a 

representação cartográfica das informações, principalmente as coletadas em campo. 

Neste sentido o trabalho é rico nestas representações. Chama a atenção o mapa 

das etapas de expansão urbana do aglomerado Itaboraí-Venda das Pedras em que 

é retratada a localização do núcleo inicial da cidade no século XIX, a expansão no 

século XX até 1940, de 1940-1960 e os loteamentos posteriores, apresentando o 

processo histórico de expansão do núcleo urbano inicial até o momento da 

realização do trabalho. Estas seriam as representações confeccionadas pelo próprio 

pesquisador a partir das informações obtidas em campo tão requeridas por Monbeig, 

que revelariam a paisagem invisível que caberia ao geógrafo desvendar (ABREU, 

1994, p. 28)  

Certamente, quem desejar se debruçar sobre o núcleo urbano Itaboraí-Venda 

das Pedras terá neste texto uma contribuição para seu resgate histórico como tantos 

outros trabalhos produzidos a partir dos pressupostos da Geografia tradicional e que 

adquiriram hoje caráter de documento histórico como bem ressaltou Mauricio sobre 

as contribuições desta fase da Geografia brasileira. 

O segundo trabalho escrito por Maurício ainda na universidade já revela a 

transição da Geografia clássica para uma Geografia que pretendia estar de acordo 

com as novas demandas por uma Geografia menos empírica e mais aplicada. Foi 

produzido a partir de solicitação feita por seu chefe no IBAM que lhe solicitou uma 

lista de temáticas importantes para serem pesquisadas e um artigo a ser publicado 

na Revista de Administração Municipal (RAM), o que realmente ocorreu. (ABREU, 

1970) O desafio era escrever um texto de qualidade que lhe possibilitaria a 

contratação como assessor técnico pesquisador da instituição, proporcionando-lhe a 

realização do sonho de fazer pesquisa urbana e trabalhar com planejamento. As 

portas se abriam, em especial porque a política da instituição era formar seu próprio 

quadro de pesquisadores, o que proporcionaria ao Mauricio a realização de pós-

graduação nos Estados Unidos financiado pela Fundação Ford caso fosse 

contratado, o que certamente dependeria da qualidade da resposta dada às 

atribuições que lhe foram dadas. Foi o que ocorreu. (ABREU, 1997, p. 29) 

Aproveitando-se da listagem solicitada, o trabalho propunha-se a apresentar 

alguns dos problemas urbanos elencados por ele como sendo dos mais 

significativos, e apresentar a contribuição da Geografia no seu tratamento. Ainda 

que se considere o amadurecimento intelectual entre o primeiro e o segundo texto, 
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de imediato percebe-se uma preocupação mais técnica na redação, pois já na 

introdução há um cuidado em situar a temática dos problemas urbanos no contexto 

maior do intenso crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas, que 

estariam na raiz do aparecimento ou no recrudescimento desses problemas. 

Posteriormente, expõe a oportunidade que se coloca para a disciplina no contexto 

do planejamento, em especial o urbano, para solução desses problemas, e no 

ordenamento adequado do espaço urbano, indicando as temáticas a serem tratadas. 

Foram elencados quatro problemas que, segundo ele, têm recebido a atenção dos 

geógrafos: deslizamento das encostas, poluição do ar, deslocamentos urbanos e 

delimitação de áreas metropolitanas. A seleção de temas revela reflexão atenta aos 

problemas que emergem nas grandes cidades, tendo tomado como parâmetro a 

realidade da cidade do Rio de Janeiro.  

O texto revela um sentido prático de avaliação da realidade, pois consegue 

apontar problemas que seguem na agenda dos problemas urbanos até hoje, com 

exceção da delimitação das áreas metropolitanas. Percebe-se, no entanto, a 

ausência de referências aos problemas sociais que acometiam a cidade. O problema 

dos deslizamentos foi apontado tão somente como problema técnico, sem 

considerar o drama social envolvido em sua ocupação, relacionado às inúmeras 

favelas que já ocupavam os morros da cidade.15 De qualquer forma, a abordagem 

revela um tempo em que as questões sociais não estavam no rol das preocupações 

acadêmicas, pois pouco se questionava sobre a relevância social da disciplina. 

 
Aí está, pois uma advertência aos administradores municipais em cujas 
cidades verifica-se periodicamente a ocorrência de movimentos de massa. 
Devem ter o cuidado de observar se as encostas que estão sendo 
ocupadas – muitas vezes em decorrência do crescimento espacial dos 
núcleos urbanos – possuem de fato condições para isso, para evitar futuros 
acidentes. (ABREU, 1970, p.74) 

 
O tratamento da questão dos deslocamentos intra-urbanos revelava uma 

preocupação sem sombra de dúvida essencial já nesse momento e sua avaliação 
																																																													
15 Em outra fase de sua história acadêmica a questão será devidamente tratada em vários textos do 
autor como: ABREU, M. A. . Da habitação ao habitat: A questão da habitação popular no Rio de 
Janeiro e sua evolução. REVISTA DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, n. 2, p. 47-58, 1986; 
ABREU, M. A. ; VAZ, L. F. . Sobre as origens da favela. In: IV Encontro Nacional da ANPUR, 1991, 
Salvador. Novas e Velhas Legitimidades na Reestruturação do Território - Anais do IV Encontro 
Nacional da ANPUR. Salvador : ANPUR, 1991. p. 481-492. ABREU, M. A. . A favela está fazendo 100 
Anos (Sobre os caminhos tortuosos da construção da cidade). In: V Encontro Nacional da ANPUR, 
1995, Belo Horizonte. Anais do V Encontro Nacional da ANPUR. Belo Horizonte : UFMG/CEDEPLAR, 
1993. p. 203-206. ABREU, M. A. . Reconstruindo uma história esquecida: Origem e expansão inicial 
das favelas do Rio de Janeiro. ESPACO & DEBATES, v. 14, n. 37, p. 34-46, 1994.   
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revelou-se profética. O tempo gasto nos deslocamentos diários foi se tornando a 

cada dia tão desgastante aos que necessitam realizá-los, que hoje pode ser 

encarado como questão de saúde pública. No tratamento da temática tomando 

como exemplo a realidade da cidade do Rio de Janeiro, identifica-se a preocupação 

em relacionar topografia e expansão horizontal da cidade e o tempo gasto nos 

deslocamentos, aspectos característicos da Geografia tradicional. 

 
A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, teve em sua topografia mais um 
elemento responsável pelo aumento de distâncias entre as áreas 
residenciais e os locais de trabalho. Considerando-se o ritmo de 
crescimento dessa metrópole, tudo indica que, em pouco tempo, todo o seu 
sistema viário restará inoperante, com prejuízos gerais para a coletividade, 
a não ser que medidas urgentes sejam postas em prática. (ABREU, 1970, 
p.77) 

 
Ressalte-se ainda a visível preocupação em revelar uma disciplina útil na 

solução de problemas, depositando no planejamento, a esperança de solução dos 

problemas urbanos, como pode ser visto pela citação a seguir: 

 
No campo daquelas [ciências] consideradas humanas, a grande 
contribuição oferecida data deste século e se fundamenta na aplicação 
prática de seus conhecimentos. Para isto, o desenvolvimento do 
planejamento, tanto o setorial como o regional e o urbano, teve, a partir da I 
Guerra Mundial, papel importantíssimo, pois cedeu a estas ciências a 
oportunidade que lhes faltava no campo da aplicação eletiva. (ABREU, 
1970,p.68) 

 

A influência exercida por Lysia Bernardes sobre a importância da Geografia 

para o planejamento e o, ainda que curto, tempo de estágio no IBGE, vêm à tona 

com afirmações repetidas tanto sobre o papel da Geografia no planejamento como 

sobre a importância deste. Na verdade a preocupação com a intervenção na 

realidade por meio da prática do planejamento não havia chegado à geografia via 

métodos quantitativos, desde a década de 50 haviam teóricos que buscavam uma 

atuação mais aplicada da disciplina como Pierre George com a “geografia ativa”, 

Jean Labasse com a “geografia voluntária” e Michel Philipponeau com a “geografia 

aplicada” (ABREU, 2006, p. 213) Foi essa a base fundamental que havia recebido, 

pois a influência da Geografia quantitativa ainda seria aprofundada posteriormente. 

De qualquer maneira, ele ressalta que foram necessárias mudanças na disciplina 

para que ela tivesse condições de atender a esta demanda. 

 
Para que a Geografia se afirmasse como ciência do planejamento e, 
consequentemente, pudesse dar a este uma contribuição valiosa, ela 
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efetuou, nesse século, importantes modificações em sua estrutura. Estas 
transformações, resultado da evolução acelerada de todos os ramos da 
ciência no século XX, adaptaram-na ao mundo essencialmente dinâmico em 
que vivemos. Dotada de novos métodos e objetivos de pesquisa, ela pode, 
assim, afirmar-se no campo da aplicação prática, no qual o planejamento se 
destaca de maneira acentuada. (ABREU, 1970, p.69) 

 

Esses novos métodos e objetivos de pesquisa estavam associados a uma 

preocupação de tornar a Geografia mais científica, atendendo novas demandas que 

surgiram fruto das transformações que se processavam na sociedade. Neste sentido 

altera-se a base social em que se assentava a Geografia tradicional, levantando 

demandas que ela não conseguia atender. A maior integração do mundo cada vez 

mais globalizado e urbanizado, o reconhecimento da existência de desigualdades de 

desenvolvimento que requeriam ação mais efetiva no combate a pobreza, as 

transformações econômicas com a emergência do capitalismo monopolista, 

associadas às experiências de intervenção estatal na recuperação da economia 

americana pós-crise de 1929 são exemplos desse processo. Tais transformações 

tinham seu rebatimento na realidade brasileira, de modo que, particularmente após o 

golpe de 1964 e seu projeto de modernização conservadora, eram requeridos dos 

técnicos um aparato que possibilitasse a intervenção na realidade no sentido de 

corrigir os desequilíbrios de uma estrutura desigual. Para tanto, o planejamento com 

a contribuição da Geografia passou a ser considerado um instrumento essencial. 

A partir da concepção de que a Geografia é a ciência que estuda o espaço, 

objeto mesmo da intervenção humana em sua atividade planificadora  Mauricio, 

utiliza-se do livro Questões sobre a natureza da geografia de Hatshorne16, para 

subsidiar seus argumentos sobre a contribuição maior da Geografia como ciência de 

síntese que entraria na interface com as outras ciências que tendem a 

especialização em seus setores de análise.  

 
O importante a saber é que se a Geografia se propõe a fazer a “descrição e 
a interpretação, de maneira precisa, ordenada e racional, do caráter variável 
da superfície da Terra”; ela estuda um todo – a superfície – no qual 
fenômenos do mais alto grau de heterogeneidade se inter-relacionam e 
onde o homem se destaca como elemento, não mais passivo, mas como 
grande agente modificador. Para isto, entretanto, a Geografia necessita e 
pede o auxílio das outras ciências. É esta forma de tratar um estudo que lhe 
concede o caráter de ciência das relações e a destaca como disciplina de 
síntese e não de análise. Ao sintetizar a organização de um espaço, a 

																																																													
16 Este mesmo livro posteriormente editado com o título A natureza da geografia pela editora 
Hucitec/Edusp, São Paulo, 1978. 
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Geografia oferece a visão global deste, e é esta a sua contribuição 
essencial. (ABREU, 1970, p.70) 

 
Há nesta visão do papel da Geografia a percepção do seu caráter corológico 

e a inquietação pela busca aos porquês da referida heterogeneidade da superfície 

terrestre. Além disso há uma clara preocupação com a cientificidade da disciplina, 

que seria oferecida pelo seu modo particular de analisar a realidade, um ponto de 

vista científico que utiliza-se das outras ciências como suporte às suas análises. 

Neste sentido, o caráter de ciência de síntese se expressa na capacidade que a 

Geografia teria de oferecer uma análise integrada dos fenômenos estudados por 

outras disciplinas que se restringem às suas especialidades. Este seria um elemento 

a diferenciar a Geografia das outras ciências, dando-lhe especificidade, pois ainda 

que os fenômenos tratados possam ser os mesmos, o que as diferencia é o enfoque 

dado. (MOREIRA, 2014, p.129) 

Os textos analisados revelam um acadêmico cuja formação tem a marca de 

seu tempo. Formado a partir das bases da Geografia clássica e tomando contato 

com as transformações que já se processavam na disciplina, estas emergem de 

forma incipiente. Revelou insatisfação com a Geografia vigente, acreditando que a 

descrição pura e simples, ainda que de qualidade, era insuficiente. O mundo se 

integrava, a população morando em cidades aumentava assustadoramente 

aumentando também os problemas dela decorrentes, os lugares não se explicavam 

mais por si mesmos, o desenvolvimento técnico abria inúmeras possibilidades, 

inclusive dentro da disciplina com os novos métodos de descrição baseados nas 

técnicas matemáticas. O mundo havia mudado, outras questões eram apresentadas 

e a disciplina não conseguia oferecer respostas aos anseios que se colocavam. 

Ansiava afirmar o valor da disciplina, por meio da sua utilidade, acreditando que 

conseguiria fazê-lo através do planejamento urbano, oportunidade que o IBAM havia 

lhe oferecido, em especial por lhe proporcionar o aperfeiçoamento profissional que 

tanto desejava, aprofundando sua formação com a pós-graduação nos Estados 

Unidos. Cheio de sonhos, acreditava que esse seria o caminho para praticar uma 

Geografia que tivesse significado, que fosse reconhecida e respeitada como ciência. 

Como será visto posteriormente, em seu retorno para o Brasil, ficará claro que não 

era esse propriamente o caminho a ser trilhado.  



	 33	

 
Capítulo 2: O retorno a terras tupiniquins: a busca de um objeto de pesquisa e 

a descoberta de um lugar chamado Rio de Janeiro 
 

 
Eu prefiro ser 
Essa metamorfose ambulante 
Eu prefiro ser 
Essa metamorfose ambulante 
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 
Metamorfose Ambulante 

Raul	Seixas 
 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar um curto período da vida de Mauricio 

Abreu marcado por mudanças que vão definir sua vida pessoal e profissional. O 

período tem início com seu retorno às atividades no Instituto de Administração 

Municipal (IBAM), após seu doutorado nos Estados Unidos, culminando com sua 

transferência para a UFRJ como professor efetivo. Seu trabalho na universidade 

exigia a elaboração de um projeto de pesquisa, tendo optado por aprofundar os 

estudos realizados ainda no IBAM, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Certamente 

não imaginou que esta decisão pudesse influir de forma decisiva sua vida 

profissional. 

 

 

2.1. O retorno ao IBAM e a descoberta de um objeto de pesquisa 
 

 

Mauricio retorna ao Brasil em meados do ano de 1976. Em seu memorial 

(1997) faz comentários acerca de Harvey (1980), ilustrando os desafios enfrentados 

por alguém que vivencia uma revolução paradigmática. Referia-se a si próprio 

quando em mudança para os Estados Unidos, e os desafios que enfrentaria com as 

alterações paradigmáticas produzidas pelos métodos quantitativos aplicados à 

Geografia. Formado nos pressupostos da Geografia clássica, já no final da 

graduação via a construção de uma nova estrutura teórica que deu origem a 

Geografia quantitativa, contrapondo-se à existente e superando-a com seu aparato 

técnico sedutor o suficiente para cativar aqueles que ansiavam por uma disciplina 
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que desse respostas mais condizentes para os problemas que a sociedade lhes 

impunha e mais conectada com as outras ciências. A adoção de modelos 

matemáticos favorecia esta aproximação. Agora em seu retorno um novo movimento 

de mudança paradigmática se colocava e ele se via novamente em meio a um 

turbilhão de transformações e questionamentos sobre como deveria se colocar 

enquanto geógrafo e pesquisador de Geografia. Não era apenas a Geografia que 

estava em processo de mudança, ele mesmo era outra pessoa, amadurecido 

pessoal e intelectualmente pelos anos passados nos Estados Unidos, voltava com o 

título de doutor, acreditando estar preparado para enfrentar os desafios que por 

ventura viessem a se colocar diante dele. É neste contexto que ele retorna ao Brasil 

e ao seu antigo emprego no IBAM, em 1976.  

A retomada das atividades no Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

(IBAM), aconteceram ainda no ano de 1976. Em seu retorno percebeu logo de 

imediato as mudanças que haviam se processado também no Centro de Pesquisas 

Urbanas (CPU) do IBAM. Quando de sua viagem para fazer a pós-graduação a 

equipe era pequena formada por quatro pesquisadores, agora o quadro havia se 

ampliado para dezesseis técnicos do qual faziam parte arquitetos, urbanistas, 

geógrafos, economistas, sociólogos, administradores e cientistas políticos todos 

dedicados a pensar a cidade. (ABREU, 1997, p.50) Era, na verdade, a realização do 

sonho que tecera nos anos finais da graduação, de trabalhar com planejamento, 

contribuindo para o exercício de uma disciplina mais prática, mas que agora perdera 

o encanto. (ABREU, 1997, p.22) Estava trabalhando com planejamento em uma 

equipe multidisciplinar de grande qualidade, mas seus interesses já estavam agora 

voltados para outros projetos. Desejava fazer pesquisa acadêmica, dando 

continuidade às que desenvolvera sobre o mercado de trabalho urbano em sua tese 

de doutorado. 

Já no IBAM sua qualificação e posição na instituição lhe exigia atender as 

demandas por levantamento de recursos. O que lhe era cobrado era a produção de 

termos de referência para pesquisas futuras que pudessem ser apresentados e 

negociados com possíveis financiadores. Na verdade, o mercado de trabalho exigia 

um profissional voltado para o planejamento urbano e regional que atentasse para 

questões bem práticas como a localização de terminais de ônibus, por exemplo. 

(ABREU, 2006, p.213)  
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De fato, o IBAM havia se tornado um grande escritório de consultoria e o 

salário do Mauricio e de um conjunto de técnicos pesquisadores dependia da 

aprovação dos termos de referência e consequente contratação para execução de 

projetos. O problema é que todos os que produzia eram acadêmicos demais e não 

possuíam o senso prático e a  percepção das necessidades de mercado para que 

fossem vendidos. Faltava-lhe também a habilidade de negociador necessária à 

venda de um produto, no caso a pesquisa a ser realizada. Na realidade, estava 

inadaptado às funções que lhe foram atribuídas. 

Enquanto esteve no IBAM, após o seu retorno, as exigências eram essas – 

elaborar planos de referência com propostas de pesquisa que pudessem ser 

vendidas, trazendo recursos para a instituição. O quadro de cobranças pessoais e 

institucionais modifica-se no entanto por meio de Carlos Nelson Ferreira dos Santos, 

arquiteto e urbanista que assumira a chefia do Centro de Pesquisas Urbanas, e 

obtivera a aprovação de vários termos de referência, sendo que dois deles afetariam 

diretamente o Mauricio, permitindo-lhe fugir a essa rotina e ganhar um novo fôlego. 

O primeiro, realizado em 1977, era coordenado por Murilo Godoy17, ficando Mauricio 

com o cargo de sub coordenador. O projeto contratado pela Companhia do 

Metropolitano do Rio de Janeiro se propunha a levantar o impacto do metrô na 

estrutura urbana da cidade, envolvendo entre 40 e 50 profissionais técnicos e 

estagiários, das mais diferentes áreas de atuação. Para avaliar este impacto foram 

realizadas pesquisas em quatro dimensões: o uso do solo, o mercado imobiliário, o 

meio ambiente e a estrutura socioeconômica dos diversos bairros que seriam 

cortados pelas linhas do metrô ainda em construção.18 
 
A pesquisa do metrô permitiu duas coisas. Em primeiro lugar, foi através 
dela que tive a oportunidade de retribuir a confiança que o IBAM sempre 
depositara em mim, seja enviando-me para os Estados Unidos para fazer o 
mestrado, seja autorizando-me a permanecer lá para o doutorado. Em 
segundo, foi também nesse momento que retomei o contato direto com a 
cidade do Rio de Janeiro, que não mais deixaria de ser o objeto privilegiado 
das minhas atenções profissionais. (ABREU, 1997, p.52) 

																																																													
17 Murillo Godoy, planejador urbano e ex-diretor do atual Instituto de Pesquisa em Planejamento 
Urbano e Regional (IPPUR-UFRJ), demitido por perseguição política. ABREU, M. A. Entrevista 
concedida para revista Geosul, v.21, n. 41, jan./jun. Florianópolis, 2006, p.11. 
18	O Metrô Rio foi inaugurado em 1979 inicialmente com as estações Glória, Cinelândia, Praça Onze,  
Central do Brasil e Presidente Vargas. Entre 1980 e 1982 a linha 1 completou seu trecho inicial 
incluindo as estações Uruguaiana, Estácio, Carioca, Catete, Flamengo, Botafogo, Largo do Machado, 
Afonso Peña, São Francisco Xavier e Sãens Peña. A linha 2 iniciou em 1981 com as estações de São 
Cristóvão e Maracanã e depois estendeu-se pelas estações Maria da Graça, Del Castilho, Inhaúma e 
Irajá. Novas expansões só ocorreram a partir de 1998, após a privatização da empresa. 
(https://www.metrorio.com.br/Empresa/Historia?p_interna=2 Consulta em 26/05/2016)	



	 36	

 
Não foi possível ter acesso ao resultado final do trabalho cujo tamanho, sete 

volumes, chama a atenção. (Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 1978) 

No entanto, podem ser ressaltados dois aspectos que revelam a importância do 

trabalho para a vida acadêmica de Mauricio Abreu. O primeiro, conforme dito acima, 

refere-se ao seu retorno aos estudos sobre a cidade do Rio de Janeiro, processo 

iniciado em sua tese de doutoramento, que aqui ganha um novo ânimo, ao debruçar-

se sobre a dinâmica intraurbana da cidade. 

O outro aspecto refere-se a possibilidade que se deu a partir do contato com 

uma enorme variedade de profissionais de diferentes áreas que lhe permitiu angariar 

grandes amizades, lhe proporcionou uma visão interdisciplinar em seus trabalhos e 

uma entrada em ambientes diferenciados fora do círculo direto da Geografia. Esta 

facilidade de diálogo com outras disciplinas seria uma característica que marcaria e 

enriqueceria sua trajetória pessoal e acadêmica. Seu círculo de amizades assim 

como os leitores de seus trabalhos sempre foram marcados pela presença de 

arquitetos, sociólogos, urbanistas, historiadores, pesquisadores das ciências sociais 

de modo geral. Este era um dos aspectos desejara e que tanto admirara em sua 

mestre, Lysia Bernardes – a possibilidade de falar de igual para igual com técnicos 

de diferentes áreas de estudo, levando a Geografia e colocando-a em pé de 

igualdade com as outras disciplinas. Neste sentido o depoimento de Maria Laís P. da 

Silva revela que Mauricio já nesta época havia conseguido colocar a Geografia em 

diálogo com as outras disciplinas: 
 
Dois aspectos do Mauricio, que são fundamentais, primeiro a clareza da 
simplicidade. Ele tem uma clareza na redação, na maneira de transmitir na, 
objetividade. 
Então isso atinge qualquer setor, então é fácil para os estudantes, de 
arquitetura e urbanismo, trabalharem esse texto do Mauricio, entende é  
muito acessível, muito fácil eles entendem, você consegue transmitir aquilo, 
e o segundo aspecto que eu acho fundamental eu acho que cresceu ao 
longo dos anos, do trabalho dele, foi essa, versão muito clara também das 
interfaces da Geografia, então eu assisti por exemplo, conversas e reuniões 
e discussões do IBAM, que ele introduzia a questão da geografia, na 
discussão do arquiteto e urbanista. (SILVA, 2015) 
 

Além desse trabalho sobre o metrô do Rio de Janeiro, o segundo trabalho que 

aliviou a tensão criada pela cobrança da aprovação dos termos de referência teve 

início logo ao fim da elaboração do relatório final para a Companhia do 

Metropolitano. O trabalho desenvolvido também no Centro de Pesquisas Urbanas  

do IBAM, contou com a parceria de Olga Bronstein, tendo o relatório final sido 
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publicado em 1978. A pesquisa seria precursora de seus estudos sobre a urbe 

carioca dando, posteriormente origem ao seu livro Evolução Urbana do Rio de 

Janeiro19 e Mauricio registra seu entusiasmo na execução do trabalho.  

 
Era um estudo que me atraía bastante, pois oferecia-me a possibilidade de 
retomar questões que havia tratado nos cursos de Kevin Cox e na tese de 
doutorado, e que haviam ficado no limbo desde o meu retorno de Ohio 
State. Olga, por sua vez, faria uma análise detalhada das políticas de 
habitação, que resolveramos privilegiar, notadamente da atuação do Banco 
Nacional da Habitação (BNH). (ABREU, 1997, p. 54) 

 
O objetivo da pesquisa era analisar a influência das políticas públicas sobre a 

distribuição espacial da população de baixa renda na Área Metropolitana do Rio de 

Janeiro, fruto de um convênio com o International Development Research Centre20, 

instituição canadense com sede em Ottawa, criada em 1970, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento nos países periféricos. Como parte de um grande 

projeto financiado pela mesma instituição sobre “Políticas de Distribuição de 

População” para a América Latina, trabalhos semelhantes foram também realizados 

em outros países21, contando, posteriormente, com o apoio da Comissão Nacional 

de Regiões Metropolitanas e Política Urbana que também participou de seu 

financiamento. (ABREU, 1997, p.54) 

No caso do Rio de Janeiro, coube ao IBAM estudar a área conurbada da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo aí os municípios não conurbados 

que integram o sistema metropolitano. Sua escolha era compatível com as políticas 

nacionais que buscavam promover o desenvolvimento econômico, as quais tinham 

como escala de implantação as regiões metropolitanas (Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal, 1978, p.ii). Além disso, os fluxos migratórios 

intrametropolitanos vinham ganhando importância no país de modo que estudos 

nesta escala seriam muito bem vindos. A proposta de trabalho e sua divisão entre 

Mauricio e Olga Bronstein foi organizada com autonomia a partir de acordo entre 

ambos como podemos identificar a seguir: 
																																																													
19 Não existem diferenças significativas entre o relatório da pesquisa e o livro publicado, no entanto 
optou-se por iniciar as análises da produção do autor a partir do relatório porque o livro incorporou 
uma série de fontes primárias e ilustrações que foram resultado dos trabalhos do grupo de pesquisa 
formado pelo autor após sua entrada na UFRJ, o que configura uma outra fase de sua vida 
acadêmica. 
20 http://www.idrc.ca - acesso em 05 de julho de 2015. 
21	O	projeto	envolveu	sete	países:	Colômbia,	Argentina,	Bolívia,	Brasil,	Chile,	Paraguai	e	Uruguai,	tendo	a	
equipe	da	Colômbia	como	coordenadora.	
(http://idris.idrc.ca/app/Search?request=directAccess&projectNumber=760089&language=en)	05 de 
julho de 2015.	
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De início, não tínhamos a menor ideia do que fazer. Mas logo chegamos a 
um acordo. O que precisávamos pesquisar era o “modelo metropolitano” 
que havia surgido no Brasil, que tinha como eixo um município 
relativamente rico em termos de renda média da população e bem servido 
de infraestrutura urbana, que era cercado por periferias cada vez mais 
pobres e mal servidas de infraestrutura à medida que nos distanciávamos 
do núcleo metropolitano. Na divisão do trabalho que se seguiu, fiquei com a 
incumbência de buscar as origens desse “modelo”, isto é, estudar o 
processo que lhe havia dado origem; Olga deveria concentrar sua atenção 
nas políticas habitacionais. (ABREU, 2006, p.215) 
 

Estabelecida a divisão entre os dois responsáveis pelo trabalho, Mauricio 

centrou seu foco sobre as políticas públicas, identificando claramente a existência de 

uma desigual atenção dada pelo poder público aos diferentes segmentos da cidade, 

privilegiando os bairros mais ricos em detrimento dos mais pobres. Tal prática tinha 

como exemplo mais recente e identificada por ele, seu trabalho anterior sobre o 

impacto do metrô na cidade do Rio de Janeiro que atendeu a parte da zona sul e a 

parte nobre da zona norte da cidade. 

Seu objetivo era demonstrar que a estrutura da Área Metropolitana do Rio de 

Janeiro é fruto de um processo de estratificação espacial que se desenvolveu ao 

longo dos anos. (Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 1978, p.1) A 

carência de estudos com esta abordagem conferiu ao trabalho contribuição 

significativa para o entendimento do processo, trazendo a lume uma realidade até 

então desconhecida, já que acreditava-se que este seria um processo relativamente 

recente. Na verdade a descoberta provocou uma reviravolta no trabalho. Em um 

primeiro momento a volta ao passado justificava-se pela necessidade de se buscar 

os elementos que possibilitassem o entendimento das raízes desse processo, no 

entanto o que acabou ocorrendo foi que ao se debruçar sobre os dados, mapas e 

fontes analisadas, desvendou-se a realidade de que esse processo de estratificação 

era muito mais antigo do que se pensava anteriormente. 
 
Senti a necessidade de buscar os fundamentos históricos que explicavam a 
distribuição da população de baixa renda. Não dava para pensar em 
padrão, sem entender o processo que lhe constituíra. Comecei então a reler 
os clássicos estudos que Lysia Bernardes havia realizado nos anos 50 
sobre o Rio de Janeiro do passado, que eu conhecia desde a graduação. 
Busquei também alguns outros trabalhos feitos por historiadores e 
urbanistas, e comecei a coletar dados censitários antigos. A seguir, dei 
início aos trabalhos de mapeamento. E aí minha cabeça explodiu!  
De uma hora para outra, ficou limpidamente claro que tudo aquilo que eu 
queria demonstrar para o presente, ou seja, que havia uma clara 
redistribuição de renda real em favor dos bairros privilegiados, e em 
detrimento das áreas pobres da cidade, sempre havia ocorrido no Rio. Na 
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realidade, estávamos vivendo um período que era apenas o momento mais 
recente de um processo que existira sempre. (ABREU, 1997, p.55) 

 
Isso ilustra de forma bastante didática o processo próprio de reflexão e 

criação do Mauricio. Não basta explicar o que existe, o presente, é necessário 

buscar suas origens, seus processos geradores, os fundamentos que explicam 

determinada realidade. Aqui vem à tona o interesse pelo estudo da cidade do Rio de 

Janeiro em seu processo de construção, e a influência de sua graduação cujas 

raízes estão assentadas no historicismo da Geografia tradicional de base francesa, 

lapidado por reflexões teóricas que vão dando sustentação às suas análises. Neste 

sentido Lia O. Machado aponta em Lysia e Nilo Bernardes as raízes desse resgate 

da história na Geografia, desse valor dado à história urbana, que mais tarde se 

aprofundaria. 
 
Quando ele chegou no Brasil e foi fazer esse projeto, ele começou, o 
Mauricio tinha sido aluno da Lísia, e ficou amigo da Lísia Bernardes, e 
amigo do Nilo, e mais amigo da Lísia do que do Nilo, mas ambos tinham 
interesse em história urbana, os dois tinham, a Lísia fazia trabalhos, mesmo 
que não chegasse no nível do Mauricio, mas tinha alguma coisa de 
pesquisa primaria, que se devia principalmente ao marido dela que era o 
Nilo Bernardes que era um rato também de biblioteca, de pesquisa de 
arquivo, inclusive o Mauricio jamais esqueceu isso. (MACHADO, 2015) 
  

A ausência de estudos com esta amplitude e que desvendassem de forma tão 

concreta e abrangente os processos de segregação socioespacial, fizeram com que 

o autor fosse pressionado publicar o relatório em forma de livro, o que ocorreu anos 

depois, em 1987. O livro, no entanto, não contou com o capítulo sobre  questão 

habitacional elaborado por Olga Bronstein. 

A publicação do livro teve grande impacto, de modo que em pouco tempo 

transformou-se em um clássico sobre o processo de estruturação da urbe carioca, 

com a publicação de várias edições, trazendo a público um trabalho de grande 

importância que encontrava-se, até então, com circulação bastante restrita, 

alcançando basicamente aqueles que tinham acesso pessoal aos autores e que, por 

isso, podiam obter os originais do relatório.  

Se por um lado Mauricio era despertado para o objeto de pesquisa que 

alimentaria seus trabalhos futuros, por outro, grandes mudanças se processavam 

também em termos teórico metodológicos, mudanças essas que se iniciaram ainda 

nos Estados Unidos e que poderiam agora ser incorporadas ao seu trabalho no 

IBAM, que será abordado a seguir. 
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2.2. A insatisfação que o leva a busca de um novo referencial teórico 

 

 

Diante da tarefa que lhe havia sido atribuída, era necessário recorrer a um 

referencial teórico que desse sustentação às análises sobre a estruturação da 

AMRJ. A dificuldade estava justamente neste ponto, pois os modelos e teorias 

existentes até então não atendiam ao seu anseio por uma abordagem que 

expressasse a dinâmica espacial dos processos que ocorriam na cidade. Utilizavam-

se de  parâmetros generalizadores, privilegiavam agentes econômicos enquanto  os 

processos sociais eram analisados sob a perspectivas economicistas ou derivadas 

do darwinismo social, além disso, baseavam-se na realidade dos países centrais 

bastante diferentes daquela que ocorre nos países periféricos. (Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal, 1978, p.15) Para ele a situação dos estudos de Geografia 

urbana no Brasil encontravam-se em situação crítica, colocando em risco o seu 

desenvolvimento acadêmico. (ABREU, 1978b, p.13) 

De fato, o que se percebe é que Mauricio passava neste momento por um 

processo de inflexão em sua vida acadêmica, no sentido de questionar a eficácia 

das abordagens que deram base à sua formação na Ohio State University voltado 

para a economia neoclássica como instrumental de análise da realidade. Em seu 

doutoramento essa mudança já se revelava sob a influência de Kevin Cox, professor 

da mesma universidade, cujo curso ministrado o influenciou decisivamente na 

escolha da escala metropolitana de análise, no retorno aos estudos urbanos e na 

adoção de um viés mais político de suas análises da cidade, mesmo mantendo 

ainda o caráter neoclássico de sua abordagem.  Foi por meio dele que Mauricio 

tomou contato com o livro Social Justice and the City, de David Harvey e com outros 

textos de ciência política que eram utilizados por Kevin Cox22 para explicar as 

relações de poder que interagiam na cidade.  

																																																													
22 Kevin Cox atua na área de geografia política com foco no urbano e pensamento geográfico, publica 
em 1976 resenha do livro de David Harvey, Social justice and the city, qualificando-o de provocador, 
prevendo que o mesmo teria grande impacto na Geografia, particularmente, na Geografia Urbana. 
COX, Kevin. Social Justice in the City, by David Harvey. Geographical Analysis, v8 n3 (July 1976): 
333-337. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1538-4632.1976.tb00542.x/epdf. (Acesso em 03 
de março de 2016). Mauricio reconhece que o livro que mais o influenciou neste momento foi COX, 
Kevin R. Conflict, power and politics in the city: a geographical view. New York: McGraw Hill, 1973. 
(ABREU, 1997, p.42-43) 
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Na verdade, o convívio com Kevin Cox e Douglas Graham em seu doutorado 

na Ohio State University23 promoveu o contato com novas abordagens sobre o 

urbano que o levaram a uma crescente  insatisfação com as bases teóricas 

existentes, mas que ainda não lhe permitiam rejeitá-las plenamente. De qualquer 

forma, a renovação teórica lhe permitia caminhar em direção à análises mais críticas 

da realidade, que pode ser avalizada tanto pela eleição de temáticas como o papel 

do Estado na estruturação do espaço urbano e os processos de segregação 

socioespacial, como pela forma de abordá-las. Sua preocupação com o corpo 

teórico que desse sustentação às suas análises revela-se assim: 

 
A tarefa inicial seria consultar a literatura especializada, objetivando 
encontrar nela um modelo ou teoria de estruturação urbana que pudesse 
servir de ponto de partida para a análise. Isso, entretanto, não aconteceu, já 
que os poucos modelos e “teorias” encontrados ou se estruturavam a partir 
de um processo de desenvolvimento urbano diferente daquele que se 
objetivava estudar; ou eram estáticos, não se prestando a uma análise 
dinâmica do espaço, como a que se pretende. (ABREU, 1978, p.15) 
 

O corpo teórico rejeitado compunha-se das formulações teóricas 

desenvolvidas pela primeira Escola de Chicago24 que a despeito de seus muitos 

méritos, naturalizou processos sociais, associando conceitos de Darwin à cidade, 

considerando-a como organismo vivo. Como opção de base teórica estavam as 

análises das teóricas da economia neoclássica representadas pelos modelos de 

Alonso, Wingo e Muth25 os quais também foram rejeitadas. A realidade é que ambas 

as abordagens estabelecem pressupostos irreais simplificadores da realidade por se 

utilizarem de idealizações como superfícies homogêneas, concorrência perfeita e 

custos de transportes crescentes, de acordo com o aumento da distância do centro. 

																																																													
23 Douglas H. Graham, economista e consultor do IPEA, brasilianista interessado nas questões 
demográficas que influenciou bastante o Mauricio na escolha do tema da tese de doutorado. Na 
época escrevia, junto com Thomas W. Merrick, o livro População e desenvolvimento econômico no 
Brasil de 1800 até a atualidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, que ainda hoje é utilizado nos cursos de 
Geografia da População. Idem, p.44. 
24 Os principais representantes da Escola de Chicago ainda que com concepções diferentes da 
abordagem ecológica da sociologia urbana, foram Robert E. Park, Ernest W. Burgues e Roderick D. 
Mc-Kenzie, os quais contribuíram decisivamente para o avanço dos estudos urbanos. Dentre as 
principais contribuições podem ser apontadas o conteúdo social conferido às suas análises e 
desenvolvimento de modelos generalizadores, promovendo assim, um salto de qualidade nos 
estudos intra-urbanos. GOTTDIENER, Mark. A produção social do espaço urbano. São Paulo: 
EDUSP, 1993, p.35-45. 
25 Inspirados no trabalho seminal de Von Thünen de 1823 que buscava identificar fundamentos 
lógicos que explicassem a localização de atividades agrícolas, essa abordagem mantém o custo de 
transporte como variável chave, considerando-a, no entanto, como custo de deslocamento entre a 
residência e o local de trabalho.  
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Tais idealizações estão muito longe da realidade das cidades, particularmente a dos 

países periféricos.26 

Foi por meio de Kevin Cox que Mauricio tomou contato com o livro de David 

Harvey Social Justice and the City, logo no ano do lançamento da obra em 1973, 

que utilizou agora como alternativa às abordagens da economia clássica e da Escola 

de Chicago. Utilizou-se também das análises de Manuel Castells em seu livro La 

Cuéstion Urbana27, além de incorporar as ideias de Milton Santos, recém-chegado 

ao Brasil. Era o caminho para a superação das abordagens neopositivistas que 

haviam marcado sua passagem pela Universidade de Ohio nos Estados Unidos. 

Essa inflexão teórica realizada por Mauricio Abreu pode ser melhor analisada 

nos trabalhos por ele apresentados no 3o. Encontro Nacional de Geógrafos realizado 

em Fortaleza em 1978. O encontro havia lhe marcado de maneira especial. 

Convidado por Roberto Lobato Corrêa para apresentar um trabalho na mesa sobre 

estudos urbanos que haveria no encontro, um engano o levou a preparar um texto 

sobre teoria da Geografia. Rejeitado este, acabou produzindo outro texto agora 

sobre a temática solicitada. O primeiro, que fora rejeitado, analisava a fase atual dos 

estudos de Geografia urbana no Brasil (ABREU, 1978a), foi apresentado como 

comunicação. O trabalho o havia empolgado pela possibilidade de oferecer sua 

visão sobre o momento em que se encontrava a Geografia no Brasil. 
 
Pelo que vinha sendo publicado nas revistas do IBGE, e pelo que lia nas 
dissertações que tinha que arguir na UFRJ, a geografia brasileira estava 
muito presa ao estudo de padrões espaciais e estudava pouco os processos 
sociais que lhes davam origem. Achava também que não se dava aqui o 
devido valor às questões políticas que já vinham sendo bastante discutidas 
por Harvey, Peet, Cox e outros. (ABREU, 2004, p.17) 
 

Com efeito, havia pouco tempo de seu retorno dos Estados Unidos, não havia 

dado tempo de tomar ciência do movimento de renovação que já acontecia na 

Geografia brasileira. Tanto o IBGE quanto a UFRJ, seus lugares de referência na 

disciplina, eram redutos de uma abordagem teórica com métodos quantitativos, e a 

Revista Brasileira de Geografia, veículo de disseminação dessas ideias, o que o 

impedia de avaliar adequadamente o processo de renovação que ocorria na 

Geografia brasileira.  

																																																													
26 No momento em que o relatório for analisado estas questões serão melhor abordadas. 
27 HARVEY, D. Social Justice and the City. Londres: Edward Arnold, 1973;CASTELLS, Manuel. La 
question urbaine. Paris: F. Maspero, 1972; SANTOS, Milton. Por uma geografia nova. São Paulo: 
Hucitec, 1978. 
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O mesmo ocorreu quando da preparação de seu segundo trabalho, agora sim 

atendendo a solicitação de Roberto Lobato, denominado Politicas públicas e 

estrutura interna das cidades: Uma abordagem preliminar (ABREU, 1978b). O 

sentimento que tinha era de que iria levantar novas questões e abordagens 

inovadoras.  
 
Era a oportunidade que tinha de discutir as questões urbanas que tanto me 
empolgavam desde os cursos que fizera em Ohio com Kevin Cox. Eram 
questões novas. Nada de teorias matemáticas de estrutura urbana. Nada de 
geografizações neoclássicas abstratas. Nada de equações que 
funcionavam bem na teoria mas que não explicavam o mundo real. Nada de 
discussões estéreis sobre o poder de explicação da variância de modelos 
urbanos. Já nos Estados Unidos descobrira que não era nessa direção que 
eu deveria caminhar. Seguindo a orientação de Harvey e de Cox, 
caminhava já para algo que achava muito mais importante: o estudo das 
políticas públicas, dos jogos de pressão, do papel dos lobbies, das lutas 
pela produção e pela obtenção de informação. Era isso que eu queria 
relacionar com o processo de estruturação interna das cidades e, muito 
especialmente, com o processo de segregação urbana. (ABREU, 2004, 
p.17) 

 
Acreditava que a disciplina passava na época por um “estágio nebuloso”, sem 

absorver nem mesmo os avanços promovidos pelas mudanças teóricas por que 

havia passado a Geografia norte-americana, que avançou na direção do 

desenvolvimento de estudos nomotéticos e na busca das análises dos processos 

geradores dos fenômenos analisados. Criticava ainda a forma como a Geografia 

brasileira havia negligenciado os problemas urbanos criados pelo modelo de 

desenvolvimento adotado no período militar.  
 
É de estranhar que o geógrafo urbano, em contraste com outros 
profissionais, pouco tenha se interessado pelo estudo dos reflexos espaciais 
e das contradições do modelo de desenvolvimento brasileiro. Ao contrário, 
preocupado como ele ainda está apenas com estudo de padrões, seu 
trabalho tem objetivado apenas a descrição de “estruturas espaciais”, de 
onde e como os diversos fenômenos urbanos se configuram no país, sem 
preocupações maiores quanto ao porquê dessas configurações e quanto às 
implicações sócio/econômico/espaciais de certas políticas públicas. 
(ABREU, 1978b, p.14) 
 

Ressalte-se que seu objetivo era também chamar a atenção para algumas 

temáticas que estavam sendo deixadas de lado pelos geógrafos urbanos, em 

especial a importância da ação do Estado na estruturação do espaço do interior das 

cidades, temática central de seu relatório de pesquisa para o IBAM. Chamou-lhe a 

atenção justamente a ausência de estudos que relacionassem a realidade brasileira 

desigual e concentradora aos processos excludentes que ocorriam nas cidades, as 

quais eram reflexo deste processo. (ABREU, 1978b, p.13-14) 
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Mas a verdade é que havia sim um movimento de resgate das temáticas de 

cunho social, assim como um movimento crítico em ascensão de rejeição à 

Geografia quantitativa. Nesse sentido, o trabalho de Carlos Walter Porto Gonçalves 

(1978) apresentado no mesmo encontro de Fortaleza foi emblemático, trazendo à 

tona o momento em que se encontrava a disciplina e suas fragilidades. Sobre esse 

encontro, Moreira (2000, p.29) faz a seguinte avaliação: 
 

Quando, em 1978, os geógrafos brasileiros reúnem-se em Fortaleza no 3o. 
Encontro Nacional de Geógrafos, da AGB, a geografia brasileira vivia já um 
estado de grande ebulição. E isto pelo menos desde 1974. Nos vários 
cantos do país movimentos de crítica e renovação, espontâneos, difusos e 
portanto sem hegemonia nacional vinham acontecendo. O 3o. ENG ensejou 
o olhar recíproco, o conhecimento dos protagonistas uns dos outros, a 
conscientização dos descontentamentos que promovem a necessidade das 
mudanças e a aglutinação das ideias que precipitam a crise da ciência.  
 

O fato é que o encontro de Fortaleza foi emblemático pelas mudanças que 

proporcionou na Geografia. O momento político do país era favorável a ventos 

renovadores. O início da abertura política proporcionando a volta de exilados 

políticos, dentre eles o próprio Milton Santos, a disseminação de movimentos 

grevistas retomado em 1978 em uma greve que se alastrou pelas empresas do setor 

automobilístico do ABC paulista, o fortalecimento do movimento pela abertura 

política e o enfraquecimento do governo militar, ofereciam um ambiente favorável à 

crítica à ditadura, ao modelo econômico adotado e às desigualdades sociais 

existentes, além de um antiamericanismo crescente. No âmbito da Geografia 

rejeitava-se a Geografia aplicada e seu engajamento no planejamento e os métodos 

quantitativos. 

Assim, Mauricio chega ao encontro de Fortaleza na expectativa de avaliar à 

Geografia brasileira à luz de suas novas influências, apresentando autores e 

abordagens críticas, quando se surpreendeu com o movimento já existente, sendo 

rejeitado pelo que ele representava – uma Geografia quantitativa de base norte 

americana – tudo que estava sendo questionado naquele momento.  
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Reportagem	do	jornal	O	Povo,	periódico	da	cidade	de	Fortaleza,	Ceará,	registrando	o	encontro	e	suas	

temáticas.	(O	POVO,	sábado,	22	de	julho	de	1978,	p.1)	
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O movimento de rejeição tornou-se ainda mais efetivo por ter na mesa em 

que participava, a presença de Milton Santos, preletor ansiosamente aguardado, que 

falou a uma plateia ansiosa por ouvir um representante da Geografia que trazia 

alternativas para o saber geográfico e que ainda apresentava críticas contundentes 

ao governo militar e à sociedade desigual e excludente do momento. O próprio 

Mauricio relata o sentimento de desacolhimento que recebeu naquele momento:   
 

Quem a multidão queria ouvir era Milton. Suas ideias mais recentes já 
começavam a circular entre os geógrafos e causavam furor naquele 
momento de “abertura política”. No meio disto tudo, eu me apresento pela 
primeira vez num congresso de geógrafos brasileiros e com uma bagagem 
não muito apreciada naquele momento: doutor por universidade norte-
americana; profissional ligado ao planejamento; um geógrafo com formação 
neopositivista. Foi a pior mesa redonda de que participei. Havia um 
verdadeiro frisson na sala. Mais de 400 pessoas se apertavam no auditório; 
todos aguardavam a fala de Milton com ansiedade. (ABREU, 2006, p.217) 
 

 
Rogério Haesbarth, à época cursando Geografia na Universidade de Santa 

Maria (RS), dá seu depoimento sobre o encontro entre Mauricio Abreu e Milton 

Santos. 
 
Daí eu fui para esse congresso em Fortaleza, e pra mim foi decisivo. Estava 
todo mundo aguardando a visita do Milton. Ele estava em uma mesa com o 
Milton. Como eram dois pontos de vista conflitantes, que na época estava 
aquele embate entre geografia quantitativa e a chegada de uma geografia 
mais de esquerda, marxista, mas brasileira, foi grande o debate. O próprio 
Mauricio diz isso, que foi um momento de grande tensão pra ele, esse 
encontro com o Milton. (HAESBARTH, 2015) 

 
 O encontro foi, na verdade, um desaguar de anseios por mudança que 

procediam das mais diferentes vertentes que tinham em comum a oposição à 

Geografia quantitativa. Segundo Capel (1981, p.403) o descontentamento já 

acontecia mesmo no auge do movimento da ciência neopositivista, na década de 

1960, de modo que ao final desta década há uma propagação de movimentos 

críticos em todas as ciências sociais, motivados pelas mudanças que se 

processavam na sociedade. Os cientistas começam a questionar a crença no 

progresso científico e na capacidade da ciência de dar respostas consistentes às 

questões ligadas aos valores da vida e da responsabilidade social, desse modo 

começam a ruir as bases do neopositivismo, dando margem a um resgate do 

marxismo tanto nos Estados Unidos como na Europa, influenciando as ciências 

sociais de modo geral.  
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O movimento crítico tomou forma na Geografia norte-americana em 1969 em 

uma reunião da Associação de Geógrafos Americanos quando teve início a 

publicação da revista Antípode, editada por Richard Peet. Na Europa emerge no 

início dos anos de 1970, fruto de reações contrárias à quantificação e pela influência 

norte americana. Particularmente, na França, em 1973, Lacoste expressa-se 

publicamente e em 1976 cria a revista Hérodote. Desta maneira, aqui e ali vão 

surgindo e ganhando expressão os movimentos contrários à Geografia quantitativa 

de modo que foi só uma questão de tempo para chegar ao Brasil. (CAPEL, 1981, 

p.427, 435) 

No Brasil, o encontro de Fortaleza foi emblemático por possibilitar a 

canalização das diferentes manifestações e ainda ofereceu a oportunidade de 

lançamento do livro Por uma geografia nova de Milton Santos. O livro hoje um 

clássico da Geografia brasileira pela profundidade da revisão teórico conceitual que 

realizou, sistematizava as críticas à Geografia quantitativa, promovia o resgate da 

histórica na Geografia e resgatava a relação sociedade natureza como uma relação 

histórica. Esse movimento fica bem retratado no segmento de texto a seguir em que 

Ruy Moreira (1988, p. 33-34) exprime sua opinião sobre o evento dez anos depois.  

 
Por isso mesmo, o livro de Milton Santos e os protagonistas da ebulição se 
reconhecem um no outro de modo imediato. Ocorre a assimilação e a 
identidade recíproca que fazem do livro a referência proclamada da 
renovação. Há um processo de crítica que antecede a 1978, cresce e se 
auto-alimenta no seu próprio movimento. Mas o movimento é vago e o 
protesto genérico. Falta-lhe o conteúdo que o explique. É isso o que lhe traz 
o livro de Milton Santos. É que o que no geral aparece como evidente, na 
particularidade depende do toque certo que o esclareça. E foi este o papel 
do livro de Milton Santos.  
 

Momento de lutas e desafios na disciplina que resvalam na vida dos 

protagonistas. Mauricio sai do encontro confrontado em suas verdades, questionado 

naquilo que acreditava e que levara tanto tempo para construir. Sentiu-se tão 

perdido quanto aqueles que vivenciaram as mudanças da Geografia clássica para a 

quantitativa e que não entendiam de leis, análise fatorial, correlação canônica, etc. 

No entanto, após o primeiro impacto, tomou uma decisão que influenciaria toda a 

sua vida acadêmica daí em diante. 
 
Demorei algum tempo para superar o desânimo. Hoje sei, entretanto, que 
essa fase foi extremamente importante para mim, tanto a nível pessoal 
como profissional. Pela primeira vez avaliei minha vida em todos os 
sentidos. E a derrota se transformou em vitória quando decidi que, de agora 
em diante, não só daria mais atenção à vida pessoal (tão sacrificada em 
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prol do futuro brilhante que me esperava), como passaria eu mesmo a 
comandar a minha carreira. Já era maduro o suficiente para deixar de ficar 
deslumbrado com as novas geografias que se sucediam à minha frente. 
Recusava-me agora a entrar de corpo e alma no paradigma do momento, 
como havia feito, ainda imaturo e totalmente influenciado pelos outros, no 
início dos anos setenta. (ABREU, 1997, p. 58-59) 
 

Essa decisão se refletiu em seus trabalhos e em sua postura acadêmica. 

Deixava para trás um tempo em que se deixou influenciar pelas inovações 

acadêmicas para, a partir desse momento, escolher de forma reflexiva as opções 

pessoais e profissionais que faria. Tal decisão conferiu-lhe autonomia acadêmica por 

não se deixar empolgar por modismos, nem se prender a nenhuma escola 

específica da Geografia. A decisão, no entanto, não o fragilizou teoricamente, ao 

contrário, desafiou-o na busca por sanar as lacunas que identificou em sua formação 

acadêmica. Após o encontro de Fortaleza decidiu estudar o marxismo aderindo a um 

grupo de estudos liderado por Ivandro da Costa Salles, seu amigo pessoal. Mesmo 

rejeitando Milton Santos pela experiência ruim que tivera em um primeiro encontro, 

adquiriu o livro Por uma geografia nova e o leu com cuidado, sentindo-se atraído 

pelas ideias que ali eram apresentadas. Leu também alguns dos seus artigos, tendo 

incorporado algumas de suas ideias ao relatório de trabalho realizado no IBAM 

sobre políticas públicas e estruturação urbana que foi apresentado neste mesmo 

ano de 1978. Por último, mas não menos importante, tomou a decisão de não deixar 

para trás nem menosprezar o que já havia construído. Sua capacidade de avaliar 

sua trajetória, superar as dificuldades, tirando delas lições para sua vida pessoal e 

acadêmica tornara a experiência desagradável um aprendizado. 
 
Jurei a mim mesmo que meu novo caminhar não seria feito a partir da 
desvalorização do que já havia conseguido obter. Não entraria cegamente 
nessa geografia marxista que surgia, não deixaria perder de vista o trajeto 
que já havia percorrido. E foi assim que comecei a caminhar em direção a 
novos futuros. Reencontrei, inclusive, nesse novo percurso, e com um 
sentimento de aconchego e de felicidade, a antiga geografia clássica 
francesa que aprendera na graduação, e que abandonara há algum tempo. 
(ABREU, 1997, p.60) 
 

 Os propósitos assumidos em consequência da experiência do encontro de 

Fortaleza forjaram em Mauricio um profissional de peso. A Geografia aprendida na 

graduação nunca foi, de fato, esquecida, haja visto o seu resgate para a produção 

do relatório para o IBAM. Além disso, mostrou-se um pesquisador aberto ao novo, 

que não se deixa levar por sentimentos negativos que lhe impeçam de experimentar 

o diferente, de avaliar possibilidades mesmo contrárias ao seu ideario, postura 



	 49	

fundamental a possibilitar o avanço acadêmico que forjou a construção de sua 

trajetória na Geografia e fora dela. 

Terminado o encontro de Fortaleza Mauricio volta às suas atividades normais 

no IBAM. Tinha que fazer a redação final de seu relatório sobre a pesquisa que 

realizava junto com Olga Bronstein sobre a influência das políticas públicas sobre a 

distribuição espacial da população de baixa renda na Área Metropolitana do Rio de 

Janeiro. Terminado o relatório cuja apresentação se deu em Cartagena na 

Colômbia, em março de 1997, na reunião da instituição que a havia contratado, o  

International Development Research Centre (ABREU, 1997, p.60), Mauricio volta ao 

seu cotidiano de elaboração de termos de referencia. Mas as reviravoltas da 

economia internacional e sua consequente repercussão no país no início do governo 

Figueiredo (1979-1985), provocaram reviravoltas que redirecionaram sua vida 

profissional. A crise internacional motivada em grande parte pelo segundo choque 

do petróleo em 1979, a alta dos juros internacionais, corroeram as bases de 

sustentação do regime militar que estava assentado no “milagre econômico”. Por 

outro lado os movimentos que reivindicavam a abertura política ganhavam força, 

demandando mudanças na direção da abertura política que teve início ainda no 

governo Geisel (1974-1979). Desse modo, como o poder público era um dos 

maiores clientes do IBAM, foram suspensas as contratações de projetos e Mauricio 

que estava no topo da carreira no IBAM, recebendo um alto salario, acabou sendo 

demitido por medidas de contenção de gastos. Este fato promoveu mudança radical 

na vida de Mauricio. 

No próximo item, será analisado como surgiu no Mauricio a apreço pela 

docência que acabou por favorecer sua transferência para a universidade, tornando-

se um dos professores mais admirados do departamento. 

 

 

2.3. A docência na Universidade 
 
 

Paralelamente ao seu trabalho no IBAM, aproveitando o convite de Maria do 

Carmo Corrêa Galvão, à época coordenadora da Pós-Graduação em Geografia 

(PPGG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), começou a dar aulas no 

programa, oferecendo uma disciplina sobre migrações e orientando a dissertação de 
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mestrado de um aluno com temática ligada à sua tese de doutorado. (ACÁCIO, 

1983) O convite lhe proporcionava a oportunidade de resgatar suas atividades como 

docente que surpreendentemente descobrira ainda na graduação.  

Quando estava quase finalizando o curso, em 1970, houve a separação do 

bacharelado da licenciatura como parte de um processo para implantar a pós-

graduação no curso de Geografia da UFRJ. Mesmo tendo optado incialmente pelo 

curso de bacharelado, acabou mudando para a licenciatura. Os motivos são os 

mesmos apontados por um grande número de graduandos, as dificuldades 

existentes no mercado de trabalho para absorção de profissionais da área (à época 

o IBGE era praticamente a única instituição que contratava), já a licenciatura lhe 

possibilitava tanto o trabalho no ensino como em pesquisa. A surpresa ficou por 

conta da adequação que sentira com a função docente, como pode ser identificado 

na citação a seguir:  

 
Foi uma surpresa que não esperava jamais. À parte as disciplinas cursadas 
na Faculdade de Educação, que revelaram-se tão enfadonhas e 
desestimulantes como esperado, a experiência no Colégio de Aplicação foi 
inesquecível. De repente, descobri-me um professor! 
Foi com alegria que vi o resultado de minha primeira tarefa: preparar um 
grupo de alunos para um seminário. Quando encerraram sua bela 
apresentação, parecia que o prêmio era todo meu: vi como aquelas crianças 
haviam crescido e que eu tinha um papel nisso. (ABREU, 1997, p.28) 

 
Esta foi sua única experiência como professor da Educação Básica, mas 

revelou-se aí um talento que seria estimulado e reconhecido em sua passagem pela 

Ohio State University e também em sua prática docente na UFRJ. Durante a pós-

graduação Mauricio foi auxiliar de ensino de George Demko no curso World 

Regional Geography, tendo ficado responsável pelo módulo de América Latina, 

ministrando para trezentos alunos. A tarefa cumprida com sucesso levou-o a 

assumir um dos horários em que a disciplina era oferecida. 
 
Foi uma experiência fantástica. Até hoje guardo algumas fichas de 
avaliação discente que o Departamento gentilmente me ofertou quando 
voltei para o Brasil; elas eram muito importantes para que o Departamento 
acompanhasse o desempenho de seus alunos bolsistas. (ABREU, 2006, 
p.211) 
 

O resultado desta experiência com a docência se reproduziu nas turmas de 

graduação e pós-graduação que se seguiram após sua contratação e efetivação no 

Departamento de Geografia da UFRJ. Os alunos eram unânimes em exaltar a 

qualidade de suas aulas, sua didática na apresentação dos conteúdos, seu 
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compromisso com o aprendizado dos alunos, sem diferenciar graduação de pós-

graduação, a dedicação era a mesma. Em depoimento Marcelo L. de Souza não 

deixa dúvidas quanto à importância desta faceta da vida profissional de Mauricio. 
 
Ele se via, efetivamente, como um educador: ou seja, como alguém que, em 
sala de aula, não se limita a despejar conteúdos sobre os estudantes, sem 
se importar com a forma ou com o efeito que isso terá. Lembro-me de como 
ele buscava diversificar os tipos de dinâmica de aula, recorrendo até mesma 
a “encenações teatrais” (sociodrama) organizadas com o auxílio dos 
próprios alunos da graduação, para facilitar a exposição e o debate de 
certos conteúdos. E, se seu texto era uma unanimidade, em matéria de 
elegância e correção, não menos o era a sua exposição oral, em aulas ou 
palestras: sem precisar recorrer a piadinhas vulgares ou sem se comportar 
como um político em um palanque. Mauricio prendia a atenção de seus 
ouvintes pela importância e beleza dos assuntos sobre os quais discorria, 
pela clareza de sua exposição e pela consistência de seu raciocínio. Não 
era um “animador de auditório” : era um professor, inspirado e inspirador. 
SOUZA, 2011, p.676) 
 

 
 

 

 

Sua contratação pela universidade ocorreu primeiramente como professor 

visitante concomitante ao seu trabalho no IBAM. No entanto, após sua demissão da 

instituição como forma de contenção de gastos, surgiu a oportunidade de ser 

contratado no IBGE ou na universidade. A primeira opção seria o IBGE, pois 

significaria uma redução menor em seu salário. No entanto, a instabilidade 

econômica levou ao incessante adiamento da assinatura do contrato de modo que 

sua contratação não aconteceu. Em outubro de 1979 resolveu aceitar o convite feito 

(https://revistas.ufrj.br/index.php/EspacoAberto/article/download/2295/1938) 

- acesso em 15/06/2016. 
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pelas professoras Maria do Carmo Corrêa Galvão e Bertha K. Becker, sendo 

contratado como professor visitante. (ABREU, 1997, p.61-62) 

No mesmo ano Milton Santos também passa a visitante na universidade e 

ambos dão suporte ao PPGG, fortalecendo o grupo de professores com doutorado. 

O departamento possuía apenas quatro doutores, Maria do Carmo C. Galvão, 

Bertha K. Becker, Jorge Xavier da Silveira e Regina Mousinho de modo que com a 

entrada dos dois novos professores houve um incremento de 50% no número de 

docentes. A professora Lia Osório Machado, também contratada no período, registra 

assim este momento: 
Conheci o Mauricio porque nós entramos na universidade mais ou menos 
na mesma época, foi no final da década de 1970, coincidindo também como 
fim do regime militar. A professora Bertha Becker que nessa época não era 
professora titular, mas já era uma pessoa bem reconhecida, resolveu mudar 
um pouco o perfil do departamento de geografia, no sentido não diria de 
esquerda, mas mais moderno digamos assim, e ela convidou dois doutores 
que foram Milton Santos e Mauricio, os dois doutores, ele tinha dois anos 
antes defendido em Ohio. Naquela época não existia concurso para a 
universidade, você entrava por convite, então ela convidou o Milton que 
estava sem emprego, estava prestando consultoria em São Paulo, e 
convidou o Mauricio. (...) 
Maria do Carmo amava o Mauricio, ela era a professora de maior nível do 
departamento, digamos assim. Ela dizia assim: aquele que passou no 
corredor foi Mauricio Abreu, um grande pesquisador. Isso quando ele nem 
era tão conhecido, então ela meio que introduziu a gente para o Mauricio, 
como uma pessoa jovem, mas já brilhante, isso com Maria do Carmo, mas o 
convite partiu da Bertha, com a anuência da Maria do Carmo. (MACHADO, 
2015) 
 
 

Desta forma tem início a atuação de Mauricio na universidade, fruto de um 

processo de renovação promovido por Bertha Becker, o qual contou também com a 

entrada dos professores Milton Santos e Lia Osório Machado. Desde esse momento 

possuía o reconhecimento de suas qualidades como pesquisador, as quais seriam 

consolidadas com os trabalhos que foi produzindo ao longo de sua carreira. 

Após o primeiro ano de trabalho, Mauricio teve seu contrato renovado. Seu 

vínculo com a universidade mudaria de modo surpreendente. Após anos de 

repressão, com salários achatados e reivindicações reprimidas, os professores das 

universidades federais entraram em greve reivindicando melhores salários e 

melhores condições de trabalho. Mauricio envolveu-se diretamente no movimento, 

inclusive saindo às ruas para angariar fundos e divulgar o movimento junto à 

população.  
 
Embora tenha estado fora do país nos anos mais negros da ditadura, e 
mesmo morando distante dos grandes pontos de concentração de exilados 
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políticos brasileiros (que não ficavam, obviamente, nos Estados Unidos), 
sempre acompanhei, horrorizado, as denúncias de tortura que volta e meia 
surgiam na imprensa americana. Em 1975 fui inclusive a um congresso 
sobre repressão na América Latina, patrocinado pela Universidade de 
Wisconsin, para poder receber informações que não chegavam a mim por 
outras vias. A volta ao Brasil, já nos tempos de Geisel, também havia 
deixado marcas. Trabalhando no IBAM, vira colegas serem sequestrados e 
torturados. E aquele ano de 1980 havia sido um ano tenso, com a 
sociedade civil se organizando cada vez mais, exigindo seus direitos de 
volta, e a repressão fazendo das tripas coração para manter os status quo. 
Bombas, explosões, mortes, permeavam nosso quotidiano. (ABREU, 1997, 
p.64) 
 

Na verdade o período de abertura política foi marcado tanto pela mobilização  

da sociedade civil quanto pelas ações terroristas de extrema direita insatisfeitas com 

o processo de retorno à democracia. Foram realizadas ações terroristas com o 

objetivo de criar um clima de terror, interrompendo assim o processo de abertura. 

Pode-se destacar o atentado à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que resultou 

na morte da secretaria Lyda Monteiro e, o ultimo deles, o caso Riocentro que contou 

com a participação de agentes da comunidade de informações e segurança. 

(SANTOS, 2014, p.2)  

Foi neste contexto de agitação política que se realizou a greve de 1980, uma 

das mais bem sucedidas do movimento das universidades. Dentre as conquistas, 

além do aumento salarial, houve a efetivação de vários professores que se 

encontravam como colaboradores e visitantes, dentre eles o Mauricio, que foi 

efetivado a partir de 1o. de janeiro de 1981. 

Com o status de professor universitário da UFRJ Mauricio adquiriu maior 

segurança e autonomia. Iniciou a preparação de um projeto de pesquisa que tinha o 

objetivo de aprofundar o trabalho realizado no IBAM. Como o departamento contava 

com recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e estava em época de 

renovação, aproveitou para apresentar o projeto que tinha como diferencial a 

pesquisa de fontes primárias em arquivos e bibliotecas da cidade do Rio de Janeiro, 

reparando assim uma das deficiências que identificava no trabalho realizado para o 

IBAM. O projeto foi aprovado e ele deu início à formação de uma equipe de trabalho, 

inclusive com uma bolsa de iniciação científica conferida pela própria UFRJ, abrindo 

o espectro de sua docência por meio da atividade de orientador de alunos de 

bolsistas de graduação. 

A partir de 1983 a pesquisa ganharia corpo com os financiamentos 

proporcionados pelo Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) oferecendo-lhe a 
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oportunidade de admitir bolsistas de iniciação científica e de aperfeiçoamento, além 

de verbas para contratação de serviços técnicos especializados. Este aporte de 

recursos possibilitou a entrada nos arquivos e bibliotecas para iniciar os 

levantamentos dos dados primários necessários para a execução do projeto 

proposto. 

Se por um lado construía um grupo de pesquisa ligado aos seus novos 

interesses, por outro sua docência também se dava por meio da orientação de 

dissertações de mestrado. Nos primeiros cinco anos em que esteve na universidade 

as temáticas das dissertações estavam mais articuladas ao conteúdo de sua tese de 

doutoramento e ao trabalho no IBAM como: políticas públicas, mobilidade da força 

de trabalho e segregação urbana. Chama a atenção, no entanto, a dissertação de 

Nina Rabha que já adotava a abordagem sincrônica, em uma perspectiva de relação 

entre a sociedade e seu espaço em uma perspectiva histórica que, posteriormente, 

constituir-se-á em uma característica de seus trabalhos. Pode-se considerar então,  

um processo de transferência de interesses de pesquisas que transbordam para 

seus orientandos.  (Tabela 1) 

 

TABELA 1: Dissertações de mestrado orientadas na UFRJ – 1981-1984 

NOME DO MESTRANDO TÍTULO ANO 

Perola Wertheim O Planejamento metropolitano: Práticas político-
institucionais 

1981 

Silvete Barbosa Cultura fumageira e mobilidade da força de trabalho em 
Arapiraca, Alagoas 

1982 

Wilson Guilherme Acácio A absorção de mão de obra nos bairros periféricos de 
Juiz de Fora 

1983 

Ruy Moreira Contradições fabris, espaço e ordenação de classes (A 
questão cidade-campo no Brasil) 

1984 

Nina Maria de C. Elias Rabha. Cristalização e resistência no Centro do Rio de Janeiro 1984 

Susana Mara Miranda Pacheco Produção e reprodução de loteamentos na periferia do 
Rio de Janeiro. 

1984 

 

De fato, pode-se considerar que a entrada de Mauricio na universidade e sua 

efetivação como professor da UFRJ, proporcionou-lhe a realização da docência em 

duas dimensões, as aulas na graduação e na pós-graduação, a orientação de teses 

e dissertações e a orientação aos bolsistas que se envolveram no grupo de pesquisa 

que formou. Inicia-se então, um novo ciclo em sua vida acadêmica que será 
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fundamental para a efetivação de seu projeto de pesquisa, que terá como fruto os 

seus mais importantes trabalhos acadêmicos, além de uma serie de monografias, 

dissertações e teses que seguirão sua linha de trabalho. 

A docência na universidade foi um aspecto importante de sua vida acadêmica 

que estava por ser construída. O convite para elaborar o trabalho sobre políticas 

públicas na cidade do Rio de Janeiro daria um novo rumos aos seus interesses 

como pesquisador e lhe permitiria descobrir seu objeto de estudo definitivo: a cidade 

do Rio de Janeiro. O item seguinte se deterá sobre esse momento de sua história 

 

 
2.4. Um relatório de pesquisa e a descoberta de um lugar chamado Rio de 
Janeiro 

 

 
A pesquisa realizada no IBAM que deu origem ao trabalho Políticas públicas, 

estrutura urbana e distribuição de população de baixa renda na Área Metropolitana 

do Rio de Janeiro teve um resultado surpreendente. A princípio um “simples” 

relatório de pesquisa, certamente Mauricio não tinha noção do impacto que este 

trabalho teria após a sua publicação em forma de livro em 1987, sendo utilizado por 

pesquisadores e acadêmicos das mais diferentes áreas das ciências sociais, 

podendo ser considerado um clássico dos estudos urbanos da cidade do Rio de 

Janeiro. Na verdade, o interesse por desvendar o “modelo metropolitano” que havia 

se desenvolvido no Brasil, revelou-se um divisor de águas de sua vida profissional, 

por ter promovido um renovado interesse sobre os estudos urbanos na urbe carioca.  

Produzido em um momento de transformações teórico metodológicas na Geografia, 

o trabalho é também um reflexo deste momento de mudança, possuindo um mesclar 

de tendências novas e antigas que se misturavam na mente do pesquisador. 

Apesar de não haver diferenças significativas entre a parte do relatório que 

coube a Mauricio Abreu e o livro, optou-se por tomar o relatório como ponto de 

partida desta fase do autor, pois o livro apresenta inserções bastante 

enriquecedoras, mas que foram obtidos já como resultado do grupo de pesquisa 

formado após seu ingresso na UFRJ. Neste sentido, o livro já se insere em outro 

momento da vida acadêmica de Mauricio Abreu que, vasculhando arquivos e 

bibliotecas da cidade, recheou o livro com ilustrações e gravuras que o 
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enriqueceram bastante, retirando a estrutura de redação comum aos relatórios de 

pesquisa. Ao tentar modificá-lo, reconheceu que as mudanças seriam tão grandes 

que praticamente escreveria um outro livro, por isso decidiu publicá-lo como estava, 

fazendo apenas algumas adaptações.  

Como foi dito anteriormente, o trabalho foi financiado via IBAM, pelo 

International Development Research Centre, instituição canadense que patrocinava 

estudos sobre a distribuição da população em países da América Latina, contando 

também com recursos da Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política 

Urbana. Tinha como objetivo demonstrar que a estrutura urbana da Área 

Metropolitana do Rio de Janeiro (AMRJ) é fruto de um processo de estratificação 

social historicamente produzido. Para tanto, buscou analisar o processo que lhe deu 

forma e conteúdo, utilizando-se da análise da distribuição da população de baixa 

renda, relacionando-a com as políticas públicas que foram implantadas pelo Estado 

em diferentes partes da cidade, acreditando que a distribuição da população seria 

grandemente influenciada pelas ações e omissões do poder público. (IBAM, 1978,  

p.1-2) 

Seguindo a divisão do trabalho estabelecida pelos autores, o relatório tem  

seus três primeiros capítulos destinado à análise da estrutura urbana da cidade do 

Rio de Janeiro e o quarto dedicado as análises das políticas relativas à habitação. 

Após uma introdução em que são expostos os objetivos do trabalho, suas partes 

formadoras, alguns pressupostos que orientaram o desenvolvimento da pesquisa e 

as opções metodológicas, são apresentadas no segundo capítulo a descrição da 

estrutura metropolitana do Rio de Janeiro, com sua dinâmica a partir de 1964, 

norteada por referencial teórico exposto de maneira sucinta. O terceiro capítulo é 

dedicado ao estudo do processo de formação desta estrutura metropolitana, 

resgatando-a desde meados do século XIX até 1964, com ênfase no papel do 

Estado nesse processo. O quarto e último capítulo do relatório, como dito 

anteriormente, é dedicado à análise da evolução das políticas públicas relativas à 

habitação, desde o momento em que a questão habitacional começa a se estruturar 

na década de 1930, até a criação do BNH. (IBAM, 1978) 

Para alcançar os objetivos a que se propunham os autores buscaram 

referencial teórico que lhes desse suporte. No entanto, o corpo teórico 

tradicionalmente utilizado era composto pelas análises da primeira Escola de 

Chicago e pelas abordagens da economia neoclássica cujos exemplos basilares são 
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os modelos de Alonso, Wingo e Muth, que não conseguiam dar conta da 

complexidade da estruturação urbana dos países periféricos como o Brasil. 

Os teóricos da Escola de Chicago transferiram para o urbano os processos 

ecológicos que naturalizavam as relações sociais, de modo que, nesta abordagem, a 

organização espacial de uma cidade se daria a partir dos processos de 

concentração, centralização, segregação, invasão, sucessão, em similaridade ao 

que ocorria na natureza. Tendo como base as transformações que ocorriam na 

cidade de Chicago, este grupo de pesquisadores propunha-se a explicar o processo 

de evolução de uma cidade nos moldes da Chicago do início do século XX, que 

passava por intenso processo de industrialização e de urbanização, sendo marcada 

pela heterogeneidade étnica, realidade bastante diversa da encontrada na AMRJ. 
 
O caso da Área Metropolitana do Rio de Janeiro, como o da maioria das 
cidades capitalistas dependentes, não se enquadra nesse contexto. A área 
central não só tem nessas cidades um valor simbólico importante, como 
essa importância é decorrente do fato de ser nessa área, e nas suas 
proximidades, que tradicionalmente se concentram as funções de direção e 
de residência das classes dominantes. Ademais, ao contrário das cidades 
americanas, a área central e suas proximidades, quando vistas 
temporalmente, tendem a adquirir valores monetário e simbólico, ainda 
maiores, solidificando ainda mais as características descritas acima. Para 
isso contribuem tanto a inexistência de um bom sistema de transportes, 
como a oferta restrita de serviços públicos, que fazem com que a população 
abastada resida em áreas densamente povoadas (como é o caso do Rio) e 
não em suburbs bucólicos, como pressupõe o modelo ecológico. (ABREU, 
1978, p. 11-12) 

 

Inspirado nas críticas feitas por Manuel Castells (2014) e por David Harvey 

(1980), Mauricio Abreu considera essas diferenças, ressaltando a incompatibilidade 

de uso desses modelos. De forma semelhante fez críticas aos modelos 

neoclássicos, reconhecendo que os mesmos caminham na mesma direção da 

Escola de Chicago. Analisando a estrutura urbana de cidades norte-americanas, 

esses modelos estabelecem condições ideais simplificadoras da realidade, como 

superfícies homogêneas, concorrência perfeita  e custos de transportes crescentes 

com o aumento da distância ao centro, realidade incompatível com os países 

periféricos.  

Considerando o modelo ideal, a concentração das oportunidades de emprego 

no centro e o limite de gastos com transportes das classes de menor poder 

aquisitivo, levaria a concentração desta parcela da população próximo ao centro, 

ainda que arcando com maior custo moradia. Desta forma, o resultado é o uso 
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intensivo nas áreas próximas ao centro e o deslocamento para a periferia das 

classes de maior poder aquisitivo que não estão tão fragilizadas quanto aos custos 

de moradia e transportes. 

Mauricio Abreu considera as limitações das análises baseadas neste corpo 

teórico, não apenas pela inversão do arranjo especial que ocorre na AMRJ28, mas 

por esta ignorar a complexidade dos agentes envolvidos na estruturação urbana. 

Consideram o comando da ação privada, e o Estado apenas como mediador dos 

conflitos. Tal visão simplificadora da realidade, é característica da escola liberal 

americana que considera a atuação do Estado como coordenador das decisões 

individuais, que procura atender tanto a eficiência quanto à equidade.  
 
A aplicabilidade desse tipo de modelo às cidades dos países 
subdesenvolvidos não é discutível apenas em função do arranjo espacial 
dele resultante, ou seja, pobres no centro e ricos na periferia. Se este fosse 
o único problema, bastaria modificar algumas das premissas 
comportamentais do modelo para que se obtivesse a forma urbana inversa, 
característica das cidades do Terceiro Mundo. Ao contrário, a sua 
aplicabilidade é contestada principalmente devido à adoção do pressuposto 
de que o processo de estruturação urbana é comandado exclusivamente 
pela instância econômica, servindo o Estado apenas de mediador de 
conflitos potenciais entre os agentes privados. (ABREU, 1978, p.14) 

 

Em trabalho dedicado à analise da ação do Estado na estruturação do espaço 

urbano desenvolvido no mesmo período, o autor acaba por desenvolver melhor as 

críticas feitas a esta linha de abordagem. Em primeiro lugar, considera a análise 

liberal limitada em suas conclusões quando utiliza-se de conceitos que consideram o 

equilíbrio econômico geral com plena eficiência, em que os agentes envolvidos 

estão plenamente satisfeitos em suas relações de troca, sem levar em conta 

diferenças na distribuição de renda, não questionando a capacidade do Estado de 

alcançar o objetivo da equidade. (ABREU, 1981, p.580) 

De modo semelhante, o caráter de neutralidade do Estado segundo essa 

abordagem não teria vínculos com nenhuma classe ou grupo social em particular, 

em consequência, não considera a ação dos diferentes grupos sociais. Desse modo, 

esta visão do Estado pouco contribui para a análise dos processos de estruturação 

urbana porque é idealizada, sendo rejeitada por Mauricio. Para ele, ”não há dúvida 

que a ordem espacial de uma cidade decorre da resolução de conflitos entre os 
																																																													
28 Segundo Harvey o modelo	descrito	pode sofrer mudanças de acordo com os interesses dos mais 
abastados que, por não possuírem as mesmas restrições monetárias, podem escolher livremente 
onde querem residir. HARVEY, David. Justiça social e a cidade. São Paulo: HUCITEC, 1980, p.115-
117. 
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agentes que atuam no urbano, sejam eles unidades do capital ou classes sociais”. 

(ABREU, 1981, p.580) 

Ao recorrer às análises de Castells (2014) Mauricio inclui a dimensão dos 

conflitos de classe em sua análise da urbe carioca, concluindo que a organização 

espacial de uma cidade está estreitamente vinculada aos conflitos entre as classes 

sociais urbanas. Neste sentido, a luta pelo poder se concretiza na luta pelo espaço, 

definindo a forma de ocupação do espaço urbano. Esta ocupação nos países 

periféricos, tem sido repetidamente favorável aos grupos privilegiados que têm 

atendidos seus interesses, fazendo com que, ao final sejam implementadas políticas 

elitistas que reforçam as desigualdades existentes. Esse processo torna-se 

realidade particularmente no caso brasileiro, que  tende a concentrar renda com a 

elitização dos espaços urbanos do “núcleo” e a transferência para a periferia das 

classes de renda mais baixa, ou seja, deslocamento para áreas distantes do centro 

e completamente desprovidas de serviços urbanos. Desta forma, ressalta o papel do 

Estado como garantidor da rentabilidade máxima dos investimentos privados. (IBAM, 

1978, p.18-19) 

Tais reflexões apontam para o reconhecimento de uma lacuna teórica sobre o 

processo de estruturação do espaço nas cidades do mundo subdesenvolvido, 

particularmente, a falta de estudos que relacionem a distribuição da população no 

meio urbano e os processos sociais, políticos e econômicos, em uma abordagem 

mais ampla da questão, que envolva o papel do Estado neste processo. Esta lacuna 

teórica foi ressaltada em alguns trabalhos contemporâneos a este, dois deles 

apresentados no 3o. Encontro de Geógrafos de Fortaleza (ABREU, 1978a e 1978b) . 

Em sua busca por um corpo teórico que preenchesse essas lacunas, Mauricio 

Abreu recorreu aos trabalhos de três autores principais, todos eles influenciados 

pela abordagem marxista, mas guardando suas devidas especificidades: Manuel 

Castells, Milton Santos e David Harvey. Em seu livro A questão urbana Castells 

(2014) elabora crítica contundente às análises da Ecologia Humana, particularmente 

à Escola de Chicago, também questionada por Mauricio Abreu. Utilizando-se de um 

estruturalismo althusseriano, Castells considera a cidade como projeção da 

sociedade no espaço, propondo-se a superar o empirismo da descrição geográfica, 

sem considerar que o mesmo seja uma página branca, palco das ações dos grupos 

sociais e das instituições. Para ele o espaço é um produto material de uma 

determinada formação social, nesse sentido: 
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O espaço é um produto material em relação com outros elementos materiais 
– entre outros, os homens, que entram também em relações sociais 
determinadas, que dão ao espaço (bem como aos outros elementos da 
combinação) uma forma, uma função, uma significação social. Portanto, ele 
não é uma pura ocasião de desdobramento da estrutura social, mas a 
expressão concreta de cada conjunto histórico, no qual uma sociedade 
especifica. Trata-se então de estabelecer, da mesma maneira que para 
qualquer outro objeto real, as leis estruturais e conjunturais que comandam 
sua existência e sua transformação, bem como a especificidade de sua 
articulação com outros elementos de uma realidade histórica. (CASTELLS, 
2014, p.181-182) 

 
Tais asserções possibilitaram ao Mauricio estruturar suas análises sobre a 

cidade do Rio de Janeiro, articulando-a a um contexto maior em um determinado 

momento do tempo, buscando entender assim sua significação social, abrindo-lhe 

novas possibilidades de análise. 

Castells, assim como o grupo do qual fez parte29, desenvolve pesquisas sob a 

ótica marxista bastante influenciado pelo contexto histórico que envolvia as 

manifestações estudantis do que ficou conhecido como “maio de 68”. Desenvolve 

então sua análise urbana considerando o espaço como expressão da estrutura 

social, analisando-o a partir do sistema econômico, do sistema político e dos sistema 

ideológico. Considera a cidade como o espaço do consumo coletivo provido 

essencialmente pelo Estado ao oferecer determinados serviços públicos como 

habitação, educação, saúde, cultura, transportes, já que o setor privado não tem 

interesse de assumi-los pela baixa lucratividade. (CASTELLS, 2014, p.193) 

Esta abordagem abre caminho para estudos que analisam as consequências 

da intervenção do Estado no espaço como a realizada por Mauricio Abreu. Para 

Gottdiener (1993, p.119) esta foi a principal contribuição dada por Castells, quando 

este esmiúça as relações entre o Estado e o urbano por meio de sua teoria do 

consumo coletivo, elemento que claramente influenciou Mauricio Abreu no 

desenvolvimento do seu trabalho. 

Castells (2014, p.226) analisa o espaço, particularmente o consumo coletivo, 

como o locus da reprodução da força de trabalho. Em sua análise os processos de 

consumo coletivo estão relacionados ao papel do Estado em prover serviços 

públicos (habitação, saúde, educação, espaços verdes, etc.) essenciais a esta 

																																																													
29 Castells fazia parte de um grupo de pesquisadores da chamada nova sociologia urbana moderna 
que se debruçaram sobre o urbano apoiando-se no instrumental teórico marxista. Teve como 
precursor Henry Lefebvre, o primeiro a criticar a Primeira Escola de Chicago, contou ainda com a 
participação de Jean Lojkine e outros. In: SOUZA, Perci C. de. Uma crítica acerca do espaço urbano. 
Ser Social. Brasília, no. 17, jul/dez 2005, p.62. (59-112) 
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reprodução.  Acredita que o principal elemento desta reprodução é o provimento de 

moradia que enfrenta dificuldades de ser suprida, já que devido aos baixos índices 

de lucratividade, são deixados de lado pelo capital privado (CASTELLS, 2014, p. 

230). Esta é uma temática que recebe especial atenção, particularmente os 

processos de segregação sócio-espacial, os quais ofereceram base importante às 

análise de Mauricio Abreu sobre a urbe carioca presente no relatório..  

Milton Santos foi outro autor que conferiu a Mauricio Abreu referencial teórico 

em substituição às análises tradicionais, tendo utilizado dois trabalhos deste autor, o 

primeiro publicado no Boletim Paulista de Geografia (1977) e o outro apresentado no 

3o. Encontro de Geógrafos Brasileiros realizado em Fortaleza (1978). Em ambos os 

trabalhos Milton Santos utiliza-se do conceito de formação econômica e social que, 

no entanto, ainda que tenha sido melhor discutido no primeiro trabalho.  

Reconhecendo que o espaço tem sido negligenciado pela Geografia e que os 

trabalhos tem suas preocupações voltadas mais para a forma do que para o 

processo de formação dos objetos de estudo, Milton Santos identifica a categoria 

Formação Econômica e Social como a mais adequada para o desenvolvimento de 

uma teoria do espaço, por conseguir captar a evolução diferenciada das sociedades 

em suas forças internas e externas, responsáveis pelos principais processos de 

transformação. Para ele: 
 
O interesse dos estudos sobre formações econômicas e sociais está na 
possibilidade que eles oferecem de permitir o conhecimento de uma 
sociedade na sua totalidade e nas suas frações, mas sempre um 
conhecimento específico, apreendido num dado momento de sua evolução. 
(SANTOS, 1977,p.84) 

 
Mauricio defende o uso do conceito de formação social quando o foco da 

pesquisa está em um período curto de tempo e em uma área geográfica específica, 

pois o conceito de modo de produção não remete à uma realidade concreta, mas 

abstrata. Neste sentido ressalta que: 
 
Faz-se necessário usar um conceito que se refira, não à realidade concreta, 
abstrata do modo de produção, mas a uma realidade concreta, impura, 
caracterizada pela existência de várias combinações de tipos de relação de 
produção. Exige, ademais, um conceito que permita entender a relação 
existente entre a forma pela qual o espaço se organiza e os processos 
sociais aí atuantes. Este conceito é o de formação social. (IBAM, 1978, 
p.21) 

 
Milton Santos (1977, p.85) diferencia modo de produção de formação social, 

ressaltando a importância desta diferenciação como necessidade metodológica, 
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reforçando a ideia de abstração contida no modo de produção que seria “uma 

possibilidade de realização, e somente a formação econômica e social seria a 

possibilidade realizada”. Esta diferenciação se faz necessária e pertinente 

especialmente no caso da Geografia, por possibilitar o estudo de uma sociedade 

específica, com suas relações econômicas e sociais em determinado momento do 

tempo, com sua estrutura econômica, jurídico-política e ideológica. 

No mesmo encontro de Fortaleza Gonçalves ao fazer uma análise crítica das 

bases teóricas da Geografia, defende a utilização do marxismo como referencial 

teórico para a disciplina, em especial a utilização do conceito de formação social que 

permitiria a apreensão da heterogeneidade histórica. Para ele, o conceito de 

formação social:  
 
Diz respeito ao modo como concretamente se fazem essas combinações de 
desigualdades, onde diversos modos de produção se apresentam 
submetidos à hegemonia de um modo de produção dominante. O espaço 
pensado através do conceito de formação social emerge como o lugar onde 
a sociedade se constrói, forjando as características dos lugares.  
O lugar único é assim a síntese de urna multiplicidade de determinações 
que não podem ser entendidas pelo lugar em si mesmo. O único é uma 
forma específica de materialização do universal e este, o universal, é mais 
do que a soma dos lugares únicos, para ficarmos com a expressão 
geográfica. (GONÇALVES, 1982, p.10) 

 

Outro aspecto fundamental que corrobora o uso do conceito é o caráter 

assincrônico dos processos de evolução das estruturas em uma determinada 

formação social. Os impulsos transformadores de um modo de produção não se 

concretizam ao mesmo tempo em uma determinada formação social como ressalta 

Gonçalves (1982). O assunto é tratado nos mesmos trabalhos de Milton Santos 

citados anteriormente, que apontam que o valor dado aos objetos em determinado 

período deve ser conferido pela forma-conteúdo deste mesmo período, conferida à 

ela pelo modo de produção que se concretiza na e pela formação social. Neste 

sentido, a função exercida por determinada forma é dada pelo modo de produção 

em sua concretização por meio da formação social. A citação a seguir ilustra seu 

pensamento: 
 
A defasagem com a qual os modos de produção impõem seus diferentes 
vetores sobre os diversos segmentos de espaço é responsável pelas 
diferentes idades dos múltiplos elementos ou variáveis do espaço em 
questão. De resto, a assincronia está na base da evolução espacial, mas o 
fato de que variáveis agem sincronicamente, isto é, em ordem combinada 
no interior de uma verdadeira organização, assegura a continuidade do 
espaço. (SANTOS, 1977, p.90) 
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As ideias acima foram fundamentais para as análises desenvolvidas no 

relatório aqui analisado. Nele Mauricio consegue perceber as possibilidades de 

análise que elas oferecem considerando a realidade de uma cidade como o Rio de 

Janeiro. Refletindo sobre esta temática ele afirma em concordância que: 
 
A não sincronização dos processos de evolução das estruturas que 
compõem uma formação social tem papel importante no seu 
desenvolvimento, pois é exatamente essa defasagem a responsável, muitas 
vezes, por alterações importantes na organização social, por 
transformações na divisão social do trabalho. Uma evolução mais rápida da 
estrutura econômica em relação às demais, por exemplo, pode levar ao 
aparecimento de novas funções econômicas a serem desempenhadas pela 
sociedade, sem que haja, de início, grandes modificações nas outras 
estruturas. Com o tempo, entretanto, tal defasagem não poderá continuar, 
pois o aparecimento mesmo dessas novas funções não só modifica as 
antigas funções, mas também exige mudanças na maneira pela qual as 
diferentes tarefas (econômicas, ideológicas e políticas) são desempenhadas 
por indivíduos e instituições. (IBAM, 1978, p.22) 

 

Tal defasagem torna-se particularmente importante em países como o Brasil. 

Ao analisar o processo de urbanização dos países da periferia Milton propõe que se 

leve em conta a divisão do trabalho, por possibilitar a análise da complexa realidade 

desses países. Neste sentido ele ressalta que: 

 
A cada nova divisão do trabalho ou a um seu novo momento decisivo, a 
sociedade conhece um movimento importante, assinalado pela aparição de 
um novo elenco de funções e, paralelamente, pela alteração qualitativa e 
quantitativa das antigas funções. A sociedade se exprime através de 
processos que, por sua vez, se desdobram através de funções, enquanto 
estas se realizam mediante formas.(...) 
A cada movimento social, possibilitado pelo processo da divisão do 
trabalho, uma nova geografia se estabelece, seja pela criação de novas 
formas para atender a novas funções, seja pela alteração funcional das 
formas já existentes. Daí a estreita relação entre divisão social do trabalho, 
responsável pelos  movimentos da sociedade, e a sua repartição espacial. 
(SANTOS, 1978, p.39-40) 

 
A partir destas concepções Mauricio (IBAM, 1978, p.39) ressalta o que Milton 

Santos assinalou quanto a qualificação destas formas, que tanto podem ser 

espaciais quanto não espaciais, como por exemplo no caso das formas jurídicas, no 

entanto, todas elas adquirindo uma dimensão espacial em dado momento. Ressalta 

o caráter empírico da análise de uma formação social, no entanto, o questionamento 

é se tal instrumento de análise é compatível com escalas de análise que não levem 

em consideração a dimensão nacional. Este é um aspecto enfatizado por Milton 

Santos (1978). Este último ressalta que a divisão internacional do trabalho permite 
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identificar e analisar as formas promotoras de inovação, cujos influxos são globais, 

enquanto a divisão interna do trabalho possibilita identifica como a formação social e 

econômica atribui  valor as formas por meio da distribuição de funções, enfatizando 

a escala nacional como unidade geográfica de estudo. Para ele: 
 
Através do estudo das formações sociais, reconhecemos a ordem pela qual 
se dispõem essas formas e o nexo que elas mantêm através da própria vida 
da sociedades. Essa ordem é fornecida pelo somatório das ações dos 
modos de produção e das formações sociais em movimento, ou, em outras 
palavras, da adição dos efeitos da divisão internacional e da divisão interna 
do trabalho. 
Essa metodologia supõe que a unidade geográfica de estudo seja o país 
como um todo, uma sociedade global agindo sobre um espaço total. Se 
não, arriscamo-nos a deixar de fora um número mais ou menos grande de 
determinações e a perder de vista o nosso objetivo, que é definir a 
significação de cada lugar dentro do conjunto de lugares que formam o 
espaço total de um país. (SANTOS, 1978, p.41) 
 

Em defesa do uso do conceito para a análise da AMRJ, Mauricio assegura 

que as áreas metropolitanas expressam uma dimensão reduzida da formação social 

brasileira a qual reflete em um segmento do espaço nacional, as contradições da 

ordem econômica, ideológica e institucional que predominam no país. Isto se 

justifica pelas características que conferem a esta parcela do território nacional certa 

especificidade por ter sido locus das instâncias de gestão do território nacional antes 

mesmo deste ter sido constituído (1763-1960), só perdendo esta função após a 

inauguração de Brasília. Além disto, defende ele que o Rio de Janeiro assemelhava-

se às outras metrópoles brasileiras, muito mais que São Paulo em termos de 

recursos e produtos gerados e composição socioeconômica.  
 
No caso das áreas metropolitanas brasileiras, entretanto, a possibilidade de 
se cometer tal erro parece ser pequena pois elas são, na realidade, uma 
das expressões espaciais mais acabadas da formação social brasileira na 
atualidade, refletindo a coerência e as contradições dos sistemas 
econômico, institucional e ideológico prevalecentes no país. O caso do Rio, 
então, parece ser ainda mais significativo, pois, além de ter sido aí que se 
localizou a sede do Governo Federal de 1763 a 1960, a cidade foi a mais 
populosa do país durante quase todo esse período, só perdendo essa 
posição privilegiada para Sao Paulo na década de 1950. Devido a isso, o 
Rio de Janeiro foi, durante muito tempo, um modelo urbano para as demais 
cidades brasileiras. E esta função de servir de modelo e de refletir, por 
conseguinte, as características de uma formação social num determinado 
momento, parece ser ainda um monopólio seu. De fato, apesar de ser 
relativamente comparável em tamanho a São Paulo, o Rio se assemelha 
hoje, muito mais do que São Paulo, as outras metrópoles brasileiras em 
termos de recursos, de produto gerado e de composição sócio-econômica 
da população. (IBAM, 1978, p.23-24) 
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Nesta mesma direção Gonçalves ressalta que o uso do conceito de formação 

social permite apreender o lugar único, mas também como uma forma de 

materialização do universal. Desta forma o lugar seria: 
 
A síntese de uma multiplicidade de determinações que não podem ser 
entendidas pelo lugar em si mesmo. O único é uma forma específica de 
materialização do universal e este, o universal, é mais do que a soma dos 
lugares únicos, para ficarmos com a expressão geográfica. (GONÇALVES, 
1982, p.11) 

 

Estas foram as bases teóricas em que se assentou o relatório produzido para 

o IBAM e que depois daria origem ao livro Evolução Urbana do Rio de Janeiro. A 

despeito das mudanças que ocorreram ao longo de sua vida acadêmica, seu 

trabalho é fruto de um momento histórico que influenciava as ciências sociais e a 

Geografia em particular, que promoviam uma revisão do viés neopositivista das 

análises, incorporando as abordagens marxistas. Seu movimento de crítica à 

Geografia e seu contato com as abordagens críticas que o levaram a incorporação 

de conceitos como o de formação econômica e social, não configuram uma 

mudança em direção ao marxismo, mas apenas a incorporação de alguns elementos 

que deram base às suas análises já que os pressupostos teóricos anteriores já não 

o satisfaziam.  

 Segundo sua própria avaliação, seu trabalho encontra-se classificado no 

grupo de pesquisadores insatisfeitos com as abordagens teórico-metodológicas 

existentes até então, que a partir da década de 1970 elaboraram novos enfoques 

sobre a cidade, reconhecendo a incapacidade do mercado de promover a plena 

eficiência e equidade. (ABREU, 1994, p.54) Daí buscarem em outras fontes 

abordagens que lhe oferecessem esse embasamento teórico.  

No segundo capítulo do relatório é apresentada a estrutura metropolitana do 

Rio de Janeiro, e suas transformações a partir de 1964, balizada pela concepção 

teórica apresentada. Neste sentido, complementou seu aporte teórico com os 

modelos de  análise vigentes à época para análise da AMRJ os quais, baseados em 

uma visão dualista do ambiente urbano, consideravam a configuração urbana 

segundo um modelo radial-concêntrico ou seja, com um núcleo urbano forte e 

hipertrofiado, provido de equipamentos urbanos articulado a uma periferia pobre, 

com gradientes decrescentes à medida que se afasta do centro.  
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Tal análise baseou-se no trabalho de Santos e Bronstein (1978), 

considerados os principais difusores deste modelo analítico, que consideravam o Rio 

de Janeiro “o modelo metropolitano brasileiro” (LAGO, 2015). Mauricio utiliza-se 

desta abordagem, ressaltando que o mesmo padrão pode ser identificado no caso 

de outras metrópoles brasileiras como é o caso de Belo Horizonte, Porto Alegre e 

Recife, excetuando apenas São Paulo. 
 
O modelo do Rio tende a ser o de uma metrópole de núcleo hipertrofiado, 
concentrador da maioria da renda e dos recursos urbanísticos disponíveis, 
cercado por estratos urbanos periféricos cada vez mais carentes de 
serviços e de infraestrutura à medida em que se afastam do núcleo, e 
servindo de moradia e de local de exercício de algumas outras atividades às 
grandes massas de população de baixa renda. (IBAM, 1978, p. 24 ) 
 

Apresenta a estrutura metropolitana a partir de três círculos que se distanciam 

gradativamente do núcleo central, caracterizando-os em termos de conteúdo social, 

uso do solo, valor da terra e dotação de infraestrutura.  O núcleo central é assim 

caracterizado:   
 
As principais características do núcleo e das periferias podem ser 
qualificadas como quase opostas. O núcleo contém o core histórico inicial 
da cidade do Rio de Janeiro. É a área que sofreu o maior número de 
transformações na Região Metropolitana (apresenta, em alguns pontos, 
terceiras gerações de edificações em menos de 50 anos) e de modificações 
na estrutura viária, visando a adaptá-la ao uso cada vez maior do automóvel 
particular, resultado direto do aumento do poder aquisitivo de sua população 
residente.  
O núcleo concentra as funções centrais (econômicas, administrativas, 
financeiras e culturais) da Área Metropolitana. Apresenta os melhores 
padrões de infraestrutura urbanística e de equipamento social urbano, ainda 
que com tendência ao superuso, além de ter como residentes 
principalmente representantes das classes média e alta da Metrópole que, 
em sua maioria, pertencem a grupos ocupacionais hierarquicamente 
superiores.  
A primitiva função residencial da área central do núcleo foi gradativamente 
sendo substituída: Em seu lugar implantaram-se as zonas comercial e 
financeira centrais da Metrópole, cercadas por áreas decadentes que 
sofrem, no momento, processo de renovação urbana por parte do Governo. 
(IBAM, 1978, p.31) 
 
 

De modo semelhante caracteriza cada periferia denominando-as de imediata, 

intermediária e distante, considerando ainda os níveis de renda da população 

residente. Seu objetivo ao descrevê-las é deixar claro a existência do padrão centro 

periferia além de evidenciar a desigual atenção dada pelo poder público às 

diferentes áreas da metrópole carioca. 
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Um mapeamento dessas obras evidenciaria a correspondência de sua 
concentração com a concentração de renda da população residente. As 
grandes obras, como túneis, viadutos e autopistas, ficaram no núcleo em 
sua maioria; como a construção de grandes sistemas abastecedores de 
água ou do interceptor oceânico. Mas o melhor exemplo e o mais recente 
(já durante o processo de fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de 
Janeiro) é o do Metro - obra que, servindo exclusivamente ao núcleo, é a de 
orçamento mais elevado de todas, e a de alcance mais restrito, enquanto o 
verdadeiro transporte de massa, o trem suburbano, ficou em completo 
abandono.  A escolha não foi aleatória. Ela estava refletindo a concentração 
de poder contribuía para valorizar a propriedade onde os investimentos 
tinham maior poder multiplicador sobre o mercado da terra urbana. (IBAM, 
1978, p.40) 
 

  Assim, fica caracterizada a relação centro-periferia explicitada no modelo 

teórico adotado, utilizado para retratar o processo de estruturação da metrópole 

carioca. Esta estrutura, ao contrário do que pensava no início, teve seu início muito 

antes da estruturação da periferia da metrópole carioca, como Mauricio expôs no 

capítulo seguinte do relatório, apresentando o processo de formação desta estrutura 

metropolitana, recuperando-a desde meados do século XIX. 

 Sua análise é feita por meio de uma abordagem evolutiva dos processos 

espaciais, por meio da análise da forma urbana, considerando tanto a forma 

aparência como seu conteúdo social dependente da organização social existente no  

período. Estabelece uma periodização que, ao mesmo tempo que buscava 

apreender os processos geradores das transformações com seus momentos de 

ruptura, buscava também atender a disponibilidade de dados que lhe possibilitassem 

a análise. Neste sentido, o trabalho apresenta cinco períodos: (i) o período anterior a 

1870 quando é apresentada uma caracterização inicial da cidade do Rio de Janeiro 

e termos de sua forma aparência e seu conteúdo social, apresentando seus vetores 

iniciais de expansão; (ii) O período de 1870-1906 caracterizado pelo impacto dos 

trens e bondes na expansão da cidade, o advento da industrialização e a 

emergência da questão habitacional, encerrado com a Reforma Passos, principal 

intervenção na forma urbana do núcleo primitivo da cidade, que promoveria 

mudanças no seu conteúdo social; (iii) o período 1906-1930 em que é apresentado o 

desenvolvimento da zona sul da cidade, o crescimento da atividade industrial e a 

ocupação efetiva dos subúrbios; (iv) o período 1930-1964, subdividido em dois, o 

primeiro, 1930-1950, analisa o papel da indústria na estruturação da cidade 

associada ao crescimento dos subúrbios e a expansão das favelas e o segundo, 

1950-1964, o momento da consolidação da forma urbana no padrão núcleo/periferia 

no contexto da expansão da favela e da zona sul da cidade. 
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Ao descrever a cidade no período anterior a 1870, ressalta o intenso processo 

de construção do espaço urbano por meio da luta contra pântanos e alagadiços e 

um processo de diferenciação social ainda incipiente, mas presente na medida em 

que as classes de maior poder aquisitivo possuíam maior mobilidade espacial, o que 

lhes permitia residir em áreas fora do limites restritos do núcleo centra cidade no 

período. Posteriormente, tal processo se intensifica e já na primeira metade do 

século XIX, as classes de renda mais alta saem do antigo centro em direção ao que 

seria a Zona Sul da cidade: 
 
Já na primeira metade do século apresentava, então, o Rio de Janeiro, uma 
forma diferente daquela que tinha prevalecido até o século XVIII. 
Beneficiadas pela ação do poder público – a qual se resumia nessa época 
basicamente a obras de aterro – as classes de renda mais alta puderam 
pouco a pouco se deslocar do antigo centro urbano em direção à Lapa, 
Catete e Glória (Freguesia da Glória) e, posteriormente, à freguesia do 
Engenho Velho onde estava situado o bairro de São Cristóvão. (IBAM, 
1978, p.55) 
   

Sua análise prossegue identificando na expansão de trens e bondes pela 

cidade os indutores de um processo de expansão da malha urbana que reforçaria a 

dicotomia núcleo-periferia na medida em que os bondes propiciariam a ocupação 

das áreas mais próximas ao centro (Tijuca e Vila Isabel) e da Zona Sul da cidade, 

enquanto os trens viabilizariam a ocupação dos subúrbios. 
 
Este período começa, na realidade, em 1852, com a inauguração do 
primeiro trecho da Estrada de Ferro Dom Pedro II (atual Central do Brasil) 
que permitiu, a partir de 1861, a ocupação de vasta área suburbana por 
indústrias e por populações de baixa renda. A partir de 1868, com a 
implantação das linhas de bondes de burros, outro meio de transporte que 
vem facilitar a expansão da cidade, principalmente em direção aos bairros 
aristocráticos ou de classe alta da zona sul e da Tijuca. 
Desde logo nota-se, pois, uma diferenciação no que se refere aos papel 
indutor de trens e bondes de burro, os primeiros a servir à população de 
baixa renda, enquanto os bondes permitiam o êxodo cada vez maior das 
classes mais abastadas para bairros que, já ocupados por elas mesmas, 
dispunham agora e meio de transporte rápido e regular. (IBAM, 1978, p.64) 
 

Tal processo só viria a se aprofundar no período seguinte, 1870-1906, de 

modo que os bondes vieram a se transformar em instrumento de acumulação de 

capital nacional e internacional. Os caso dos bairros de Copacabana e Vila Isabel 

são exemplos 30  de como este meio de transporte foi fundamental para sua 

estruturação.  

																																																													
30 Sobre o papel dos bondes em dois dos bairros da cidade do Rio de Janeiro é ilustrativo o trabalho 
de CARDOSO, E. D.. O Capital Imobiliário e a Expansão da Malha Urbana do Rio de Janeiro: 
Copacabana e Grajaú. Dissertação de mestrado, UFRJ, 1986. 
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“Os bondes não só vieram reforçar características já existentes, como 
passaram também a determinar a evolução da ocupação de grande parte 
da cidade, tornando-se, assim, em veículo importante da criação, 
acumulação e reprodução do capital nacional e estrangeiro. O capital 
nacional, proveniente de grande parte dos lucros da aristocracia cafeeira, 
dos comerciantes, industriais e financistas, passou a ser aplicado em 
propriedades imóveis nas áreas servidas pelas linhas de bondes” (IBAM, 
1978, p.64) 
 

 Os trens tiveram papel semelhante na ocupação dos subúrbios pelas classes 

de menor poder aquisitivo. Desta forma ia se estabelecendo o padrão núcleo 

periferia que se reproduziria fora dos limites do município sede, favorecidos pelo 

menor controle urbanístico, pelo custo da passagem subsidiado pelo Estado e pelas 

possibilidades de autoconstrução. 
 
Já na década de 1920 estavam, pois, lançadas as bases para a formação 
da Área Metropolitana do Rio de Janeiro, e a sua estrutura urbana se 
cristalizava cada vez mais em termos de um núcleo bem servido de 
infraestrutura, onde a ação pública se fazia presente com grande 
intensidade e onde residiam as classes mais favorecidas, e uma periferia 
carente dessa infraestrutura, que servia de local de moradia às classes 
menos favorecidas, e onde a ação do poder público era praticamente 
inexistente. (IBAM, 1978, p.132) 

  
 Abreu demonstra em sua parte do trabalho que gradativamente firma-se um 

padrão que consolida a periferia como locus da reprodução da força de trabalho em 

condições de precariedade, com uma atuação seletiva do Estado na alocação de 

infraestrutura urbana, associado a um processo de retalhamento e incorporação de 

novas glebas proporcionado pelos agentes do mercado imobiliário, facilitados pela 

expansão das ferrovias e da rodovia Presidente Dutra (1951).  
 
Se a abertura de rodovias constituiu fator adicional de expansão do Rio em 
direção à baixada, o trem continuou sendo, entretanto, o principal 
responsável pela anexação de áreas longínquas ao tecido urbano, já que, 
por serem as suas tarifas subsidiadas pelo governo, permitiam que a 
população se instalasse a distâncias cada vez maiores do centro do Rio. 
(IBAM, 1978, p.213) 
 

Nesse sentido, o processo de periferização retratado por Mauricio constitui-se 

não apenas o local de moradia de um determinado segmento da população, mas 

também um processo de exclusão social, alijando parcela significativa da população 

dos benefícios advindos de investimentos públicos que se faziam de forma seletiva 

no espaço. Esse é apenas a dimensão espacial de um processo de acumulação 

desigual registra no espaço a injustiça existente na sociedade.  
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Esse processo já estaria estabelecido desde 1930. A cidade já se encontrava 

estratificada, mas apresentando contradições expressas pelo crescimento das 

favelas, que tanto acompanhavam os empregos oferecidos pelas indústrias 

localizadas no subúrbios, como ocupavam os morros da Zona Sul da cidade.  
 
Evidentemente, a preservação da zona sul apenas para as classes 
abastadas – se conseguiu ser um fato no século XIX – seria violentada com 
o aparecimento, no século XX, de favelas na área. Essas, entretanto, só se 
instalaram aí porque proporcionavam mais benefícios do que custos às 
classes de renda alta e ao Estado. Tanto que, quando a relação custo 
benefício se inverteu, nos últimos 20 anos, a maioria delas foi sumariamente 
erradicada, e seus moradores removidos para as áreas suburbanas. (IBAM, 
1978, p.89) 
 

Desta forma Mauricio analisa a questão da favela dentro da cidade do Rio de 

Janeiro como uma contradição promovida pela necessidade de local de moradia de 

baixo custo próxima ao local de trabalho. Na realidade, por condições físicas a 

cidade havia crescido muito horizontalmente, seguindo os eixos de penetração 

formados pela ferrovia e rodovias, exigindo grandes deslocamentos da força de 

trabalho. 
 
Daí, se o espaço formal exigia, de um lado, que essa mão de obra se 
localizasse a grandes distâncias dos mercados de trabalho, ele também 
oferecia, por outro lado, locais próximos a eles ou aos grandes eixos de 
comunicação, que haviam sido até então desvalorizados para o uso 
residencial, e que poderiam ser ocupados informalmente – morros, terrenos 
baixos, mangues, leito ou margens de rios inundáveis, terrenos baldios. 
Aliás, esse processo já havia sido iniciado no período anterior [1906-1930], 
mas se restringia às áreas centrais já que aí estava todo o emprego. O 
deslocamento das indústrias em direção aos subúrbios e o desenvolvimento 
da zona sul descentralizaram, em parte, as fontes de emprego e, com elas, 
também as favelas. (IBAM, 1978, p. 154) 
 

Por fim, no período 1930-64 Mauricio retrata a consolidação dessa estrutura 

núcleo/periferia com o aprofundamento da divisão da cidade que excluía os pobres 

alocando-os na periferia ou nas favelas. O padrão de atuação do poder público 

permaneceu e até se aprofundou, beneficiando o núcleo com obras públicas que 

viabilizaram a circulação via transporte rodoviário, privilegiando os usuários do 

automóvel, ou promovendo a expansão de áreas para a população de maior poder 

aquisitivo via remoção de favelas ou promovendo a expansão para áreas novas 

como São Conrado e Barra da Tijuca. Nesse sentido Mauricio retrata a perpetuação 

desse modelo em período recente. 
 
Nesse contexto, o Estado tem tradicionalmente apoiado os interesses e 
privilégios das classes e grupos sociais dominantes, via a adoção de 
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políticas, controles e mecanismos reguladores altamente, discriminatórios e 
elitistas. No caso brasileiro atual (período pós-1964), esse comportamento, 
associado a uma prática política concentradora e anti-distributiva, tem se 
refletido na acentuação das disparidades intra-metropolitanas, isto é, na 
crescente elitização dos espaços urbanos centrais e na consequente 
periferização das classes de baixa renda. Entende-se por "periferização" 
mais do que a localização distante do centro metropolitano. O conceito inclui 
também a não acessibilidade ao consumo de bens e serviços que, embora 
produzidos socialmente pelo Estado, localizam-se apenas nas áreas mais 
privilegiadas da metrópole, beneficiando, portanto, principalmente aqueles 
que aí residem. (IBAM, 1978, p.10) 

 

Ao escrever sobre os processos que transformaram a cidade do Rio de 

Janeiro ao longo do tempo, Mauricio não tinha em mente trilhar os caminhos da 

Geografia histórica, que acabou por abraçar em anos posteriores. Seu objetivo era 

voltar ao passado para entender o presente, é com este objetivo que ele integra o 

tempo na análise geográfica. Sua intenção era desvendar, empírica e teoricamente, 

os processos de segregação que consolidaram o alto grau de estratificação social do 

espaço metropolitano da cidade, por meio da análise da distribuição da população 

de baixa renda, relacionando-a com as políticas públicas implementadas de maneira 

seletiva pelas diferentes áreas da cidade.  

Pode-se concordar com Vasconcelos (1988, p.161) ao considerar que este é 

um trabalho que resgata o olhar dos geógrafos sobre os estudos intraurbanos, 

tendo,  dentre os muitos méritos, o de realizar uma reflexão ampla sobre o papel do 

Estado na construção de uma estrutura espacial estratificada, que atende aos 

interesses do capital, numa época em que esse tipo de abordagem estava sendo 

ainda integrada à Geografia. Neste sentido fica claro em seu trabalho que o Estado 

não é um agente neutro como propaga os teóricos clássicos e neoclássicos, mas 

interfere de maneira parcial beneficiando os grupos que possuem maior poder de 

pressão e sua atuação está presente não apenas pelo que ele faz, mas também 

pelo que deixa de fazer, pelas omissões.  

Por outro lado, sente-se a ausência de análises que considerem a atuação de 

outros agentes que interagem na construção do espaço metropolitano. Atribuir ao 

Estado o papel de principal responsável pela estruturação do espaço urbano carioca 

acaba por simplificar as relações que existem entre os diferentes agentes que atuam 

no espaço urbano. Faltou-lhe ainda analisar com mais profundidade os conflitos que 

se deram ao longo de todo esse processo de estruturação da AMRJ, assim como a 

lógica do modo de produção capitalista com suas contradições e múltiplos interesses 

envolvidos. 
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Buscando fugir do empirismo puro e simples, que não ultrapassa os limites da 

descrição, preocupou-se em relacionar as transformações por que passava a cidade 

com o processo de evolução da formação social, articulando assim padrão e 

processo, forma e função, espaço e tempo. Este é um dos grandes méritos do 

trabalho, que continua contribuindo para o entendimento do processo de construção 

das cidades, sendo instrumento  valioso para todos os que se debruçam sobre esta 

temática.  

Mas esse não foi o único marco do trabalho. Acreditando que poderia explicar 

o presente por meio do passado histórico, o autor recuperou muito dos trabalhos 

sobre a cidade do Rio de Janeiro produzidos por Bernardes (1961) e Soares (1965), 

que se debruçaram sobre a evolução urbana da cidade sob a ótica da Geografia 

clássica, dando um valor renovado à contribuição dessas geógrafas que tanto 

trabalharam buscando desvendar os processos formadores do espaço urbano 

carioca. Não apenas isso, mas por meio desse resgate revalorizou uma perspectiva 

de análise produzida dentro de um contexto teórico conceitual da Geografia, que 

estava sendo depreciada, mostrando que eles têm uma contribuição a dar no 

avanço do conhecimento.  

O trabalho incorporou categorias utilizadas pela Geografia crítica, como a de 

formação social, preocupando-se em ir além de uma descrição da morfologia da 

cidade e de suas transformações ao longo do tempo, recuperando a contribuição da 

Geografia tradicional que deu enorme contribuição para o entendimento dos 

processos de transformação do espaço, neste caso, o espaço urbano carioca.  

Segundo as suas próprias palavras:  
 
Sem perceber, acabei fazendo nesse trabalho um pouco do que tinha 
aprendido na graduação, ou seja, que cabia ao geógrafo fazer sínteses das 
regiões (ou cidades) que estuda. A partir daí, voltei a valorizar essa 
dimensão da pesquisa geográfica. Fazer sínteses não é a única 
contribuição que um geógrafo pode dar ao avanço do conhecimento, como 
pensavam muitos dos clássicos, mas é, certamente, uma de suas 
contribuições importantes. (ABREU, 2006, p.13) 

 

O relatório foi apresentado em um reunião do International Development 

Research Centre (ABREU, 1997, p.60) que contou com a participação das equipes 

dos países latino-americanos envolvidos no projeto. Sua publicação só ocorreu 

quase dez anos depois com pequenas modificações na redação do texto com o 

objetivo de retirar o formato de relatório e fazer algumas pequenas correções. Foi, 
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no entanto, recheado por uma rica iconografia obtida pelo grupo de pesquisa 

formado na década de 1980 que já entrara no Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro 

e na Biblioteca Nacional com o objetivo de levantar as fontes primárias que lhe 

permitisse aprofundar as análises apresentadas no trabalho. Na verdade, a 

necessidade de preparar um projeto de pesquisa quando de sua entrada como 

professor efetivo na UFRJ e a utilização de fontes secundárias desconexas e 

dispersas pela bibliografia utilizada no relatório, só despertou o interesse por realizar 

posteriormente um trabalho consistente que cobrisse as lacunas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1a. Edição do livro 

 
 

Mauricio por ocasião do lançamento da primeira 
edição do livro Evolução urbana do Rio de 
Janeiro. Espaço Aberto, PPGG - UFRJ, V. 1, N.2, 
2011, p.177. 

 

Ainda que apresentando algumas limitações ressaltadas pelo próprio autor 

(ABREU, 1987, p.9), sua publicação representou significativa contribuição para o 

conhecimento do processo de estruturação da urbe carioca e de seu entorno 

metropolitano. Hoje o livro é um clássico, já em sua quarta edição, lançada em 2013. 

Os depoimentos a seguir, de uma historiadora e uma urbanista, revelam a 

importância do livro, que ultrapassou os limites da disciplina para servir como 

bibliografia em diferentes disciplinas das ciências sociais como a história, 

arquitetura, sociologia e arqueologia.  
 
Evolução Urbana   virou um best seller, inclusive na área do urbanismo quer 
dizer todas as correntes, todos os setores, seja de arquitetos, seja de 
arquitetos urbanistas, e etc, é um trabalho que está em todas as 
bibliografias, inclusive quando não está os professores reclamam, '' você 
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não usou o Evolução Urbana do MAURICIO," . Eu acho que ele rompeu 
assim, uma área acadêmica, que  foi ligada a história urbana e etc. (SILVA, 
2015) 
 
Em 1983, voltei para a PUC para dar aula – e eu dei muita aula nessa 
passagem do século XIX para o século XX, a questão da urbanização do 
Rio de Janeiro, tinha muita bibliografia na época sobre Pereira Passos – e 
aí eu sempre tive muito interesse em Rio de Janeiro, e o livro do Mauricio 
pra mim, e eu acho que para todos nós, é clássico, era e é um clássico, 
fundamental. (BICALHO, 2015) 

 
 

Nesse sentido, fica claro que o livro Evolução Urbana do Rio de Janeiro é 

instrumento fundamental para todo aquele que se debruça sobre o processo de 

estruturação do espaço urbano, sejam geógrafos, historiadores, sociólogos, 

antropólogos e urbanistas, constituindo-se de bibliografia obrigatória nos cursos de 

graduação. 

Por fim, todo trabalho deve ser visto dentro do contexto em que foi produzido, 

tanto em termos teórico conceituais quanto nas condições sociais, políticas, 

econômicas e culturais. É neste contexto que o trabalho deve ser lido e apreciado. 

As questões levantadas no trabalho permanecem atuais tornando-o resistente ao 

passar do tempo. De qualquer forma, seu resultado foi inesperado, revelando a 

carência de trabalhos que busquem a apreensão da realidade de uma forma mais 

abrangente. Sem dúvida alguma este trabalho deu sua contribuição neste sentido. 

Neste curto período aqui analisado que inicia com o retorno de Mauricio dos 

Estados Unidos e termina com a sua efetivação como professor universitário, 

revelam as muitas transformações por que passou, que provocaram o seu 

amadurecimento intelectual e pessoal. Uma nova fase se inicia de consolidação das 

conquistas obtidas e de uma prática acadêmica mais madura e independente, a qual 

será vista no capítulo a seguir. 
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Capítulo 3: O carioca que elege a sua cidade como objeto de estudo  

 
 

Jurei a mim mesmo que meu novo caminhar não seria feito a partir da 
desvalorização do que já havia conseguido obter. (…) E foi assim que comecei a 
caminhar em direção a novos futuros.  

Mauricio de Almeida Abreu (1997) 

 

 

Como foi dito anteriormente, ao ser efetivado na UFRJ Mauricio elabora um 

projeto de pesquisa que se propunha a aprofundar o relatório elaborado para o 

trabalho sobre políticas públicas e estruturação urbana. O propósito inicial era a 

busca de fontes primárias que resolvessem as lacunas deixadas pelo trabalho 

redigido apenas com base em fontes secundárias. Não imaginava, no entanto, que 

ao entrar nos arquivos e bibliotecas da cidade, um rico e ainda pouco explorado 

campo de trabalho se abrisse diante dele, uma vez que a prática de coleta de dados 

em arquivos não era uma tradição nas pesquisas geográficas. Esta nova fase de sua 

vida será marcada pelo envolvimento com a pesquisa, a docência e as atividades 

administrativas e institucionais que assumiu ao longo de um período de dez anos, 

até embarcar para a Europa para realização de seu pós-doutorado na Alemanha e 

França. O capítulo a seguir se dedicará a esta fase de sua vida acadêmica. 

 

 

3.1. O trabalho na Universidade e a consolidação de um projeto de pesquisa 

 

A saída do IBAM e a efetivação na UFRJ assinala o início de um novo 

momento acadêmico de Mauricio, quando em 1982 solicitou o regime de dedicação 

exclusiva para dedicar-se integralmente às atividades docentes e ao 

desenvolvimento de pesquisa acadêmica.  

O retorno à universidade agora como efetivo, levou-o a convivência diária 

com suas antigas mestres, Maria do Carmo e Bertha Becker e com Milton Santos, 

todos agora seus colegas de trabalho. Existia um certo desconforto, pois não havia 

superado o acontecido no encontro de geógrafos de Fortaleza retratado no capítulo 

anterior e, nem mesmo a leitura do livro Por uma geografia nova do Milton Santos 
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(1978), que apreciara bastante, conseguira apagar o impacto negativo do que 

acontecera.  

Este convívio entre os pares nem sempre foi tranquilo, na verdade, os 

primeiros anos foram difíceis. Sentia-se constrangido com as cobranças e disputas 

internas que demandavam sua opinião dentro do departamento e o sentimento 

incômodo de estar tomando partido o incomodava bastante. (ABREU, 1997, p.65-66) 

O clima de competição dentro do Departamento de Geografia é assim retratado pela 

Profa. Lia Machado, contratada na mesma época:  
 

Ele [Mauricio] se diferenciou da Bertha, que tinha um grupo de pessoas da 
qual eu fazia parte, Leila Dias Duarte31 e muitos outros faziam parte desse 
grupo e do Milton, e  ele não queria fazer parte. Foi uma grande dica que 
ele deu para o meu futuro, não me ensinou, mas eu aprendi vendo ele. 
Milton Santos meio que começou uma disputa ideológica com a Bertha. Ele 
era de esquerda e achava a Bertha de direita. A Bertha também tinha seus 
planos, e ele jovem, não era conhecido, não tinha nada estabelecido na 
época, e não tinha nem lançado o livro dele, o Evolução Urbana do Rio de 
Janeiro, e ele dizia “não”, ele dizia isso na cara deles, ele dizia isso direto, 
“não, eu não tenho nada a ver com vocês, minha visão não é a mesma”. Ele 
falava de uma forma muito delicada, mas de uma forma bem firme, tanto 
que o Milton ficava irritado, chamava ele de “Abreu”, “o Abreu!”, ele achava 
o Mauricio (uma coisa engraçada) uma espécie de pessoa do século XIX. 
Por isso ele falava “Abreu”. (MACHADO, 2015) 

 

Esse clima de disputa acabou fortalecendo a decisão de seguir um caminho 

paralelo não se integrando a nenhum projeto de pesquisa pré-existente. Como já 

possuía doutorado, decidiu construir sua própria trajetória, daí a decisão de 

encaminhar seu próprio projeto de pesquisa. Aproveitando a oportunidade da 

renovação do projeto FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) no ano 1981, 

apresentou a proposta de trabalho que foi aprovada, chegando a assumir a 

responsabilidade do projeto junto com a professora do departamento Regina 

Mousinho.  

Neste mesmo ano, apresentou também proposta ao Conselho Nacional de 

Pesquisas (CNPq) para ser aceito como pesquisador. Teve seu primeiro pedido 

rejeitado devido ao número limitado de bolsas. Insistiu com o pedido e, no segundo 

semestre deste mesmo ano foi aprovado, tendo sido classificado como Pesquisador 

II A (ABREU, 1997, p.66).  

																																																													
31 Leila Christina Duarte Dias foi professora do departamento de Geografia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro no período 1977-1993, tendo se transferido neste ano para a Universidade Federal 
de Santa Catarina, onde atua até hoje. 
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Caminhando com seu desejo de formação de um grupo de pesquisa 

independente, ainda em 1981 obteve uma bolsa de iniciação científica (IC) do 

Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) da UFRJ. Posteriormente, em 1983, 

recebeu apoio do CNPq, permitindo-lhe contar com outro bolsista de iniciação 

científica32, de aperfeiçoamento e recursos para contratação de serviços técnicos 

especializados que lhe possibilitava a contratação de pesquisadores para tarefas 

definidas por ele. Este foi o início de um processo que só tenderia a crescer 

envolvendo bolsistas de iniciação científica, de aperfeiçoamento, de mestrado e, 

posteriormente, de doutorado, os quais deram forma e fortaleceram a sua linha de 

pesquisa. O depoimento de seu primeiro bolsista, de 1981, Ronaldo Duarte, (2016) 

expressa as orientações que dava a todos os que iam se agregando ao grupo. 

Todos eram orientados a fichar qualquer informação sobre a cidade do Rio de 

Janeiro, não havia uma temática específica, a temática era a própria cidade. 
 

Maurício era o arquétipo do orientador dos sonhos de qualquer bolsista. 
Tratava-me, já na graduação, com extremo respeito e polidez e não me 
utilizava apenas como não de obra barata. Li alguns textos e fizemos 
algumas discussões sobre Geografia urbana e geohistória da cidade do Rio 
de Janeiro.  
Mas a principal atividade consistia na pesquisa de fontes primárias, 
sobretudo no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, do lado dos 
correios, na Presidente Vargas. Gastei muitas horas ali nas mais variadas 
atividades. Basicamente ele queria que eu registrasse tudo o que fosse 
relevante sobre o espaço da cidade, que pudesse ser útil para montar o 
grande mosaico da evolução urbana do Rio, que ele sempre sonhou. Fazia 
fichamentos (muitos) dos PAs (projetos de arruamentos), copiava mapas 
com papel vegetal, fichava obras relevantes (resumos e referências 
bibliográficas). Lembro que no mestrado Maurício me mostrou as fichas que 
eu fiz, guardadas em um pequeno arquivo de aço.  

 

Mauricio se envolvia diretamente no processo de coleta de dados. Iniciou 

pessoalmente o levantamento no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

(AGCRJ). A pesquisa estava se estruturando e aumentava o número de 

pesquisadores envolvidos no levantamento de dados no AGCRJ e na Biblioteca 

Nacional, possibilitado pelo financiamento do projeto FINEP. Seu depoimento retrata 

o dinamismo que a pesquisa assumiu neste momento. 
 

Começamos então a atacar os arquivos e a pesquisa tomou corpo. 
Farejávamos todas as pistas que encontrávamos: eram documentos sobre 
cortiços aqui, relatórios de governo ali, papéis velhos sobre mangues e 

																																																													
32 Os primeiros bolsistas de Iniciação Científica foram Ronaldo Goulart Duarte (CEPG) e Mônica 
Marques Leão (CNPq), esta última, posteriormente, recebeu bolsa de aperfeiçoamento. 
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pântanos acolá; eram debates acalorados sobre higiene pública de um lado, 
questões importantes sobre industrialização de outro. E cada uma dessas 
pistas nos levava a mil outras. O trabalho tomou rapidamente uma 
dimensão gigantesca. (ABREU, 1997, p. 68) 
 

Neste momento, em 1983, tive a oportunidade de incorporar-me ao grupo de 

pesquisa a convite do Mauricio, possibilitada pelo aporte de recursos vindos do 

CNPq. Foi o início de uma colaboração que duraria cerca de 20 anos. A primeira 

atividade desenvolvida foi o fichamento de uma série de livros que retratavam o dia 

a dia da cidade do Rio de Janeiro, de autoria de Delso Renault e, depois, o livro,  A 

alma encantadora das ruas de João do Rio.33 O fichamento selecionava fragmentos 

do texto que expressassem o cotidiano da cidade os quais eram transcritos para 

fichas com um título que sintetizasse o assunto tratado. O trecho abaixo exemplifica 

o trabalho realizado.  
 
RUA DA MISERICÓRDIA: 
A Rua da Misericórdia, (...), com as suas hospedarias lôbregas, a miséria, a 
desgraça das casas velhas e a cair, os corredores bafientos, é 
perpetuamente lamentável. Foi a primeira rua do Rio. Dela partimos todos 
nós, nela passaram os vice-reis malandros, os gananciosos, os escravos 
nus, os senhores em redes; nela vicejou a imundície, nela desabotoou a flor 
da influência jesuítica. Índios batidos, negros presos a ferros, domínio 
ignorante e bestial, o primeiro balbucio da cidade foi um grito de 
misericórdia, foi um estertor, um ai! tremendo atirado aos céus. Dela brotou 
a cidade no antigo esplendor do Largo do Paço, dela decorreram, como de 
um corpo que sangra, os becos humildes e os coalhos de sangue, que são 
as praças, ribeirinhas do mar. Mas, soluço de espancado, primeiro esforço 
de uma porção de infelizes, ela continuou pelos séculos afora sempre 
lamentável, e tão angustiosa e franca e verdadeira na sua dor que os 
patriotas lisonjeiros e os governos, ninguém, ninguém se lembrou nunca de 
lhe tirar das esquinas aquela muda prece, aquele grito de mendiga velha: — 
Misericórdia! (RIO, p.4) 

 

E assim, os livros foram fichados e arquivados compondo o acervo em início 

formação. As informações seriam utilizadas no resgate histórico das ruas da cidade 

e em citações que ilustrassem a vida cotidiana do período.  

O trabalho prosseguiu em parceria com alguns poucos bolsistas que se 

distribuíram pelo AGCRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e 

Biblioteca Nacional (BN) dando andamento ao levantamento de dados dos 

																																																													
33 Os livros de Delso Renault foram: O Rio de Janeiro: a vida da cidade refletida nos jornais. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1978; O dia a dia no Rio de Janeiro segundo os jornais. 1870-1889. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1982; O Rio antigo nos anúncios dos jornais. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1969. João do Rio. A alma encantadora das ruas do Rio. Versão digital: 
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/alma_encantadora_das_ruas.pdf 
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logradouros públicos, dos carris e de outros documentos e relatórios que tivessem 

relação com a cidade do Rio de Janeiro.  

Ele próprio elaborou o levantamento das revistas ilustradas do século XIX e 

início do XX como por exemplo Semana Ilustrada (1860-1876), Revista Ilustrada 

(1876-1898),O Malho (1902-1954), Revista da Semana (1900-1962), etc. Esse 

levantamento proporcionou a coleta de grande quantidade de informações sobre o 

cotidiano da cidade, as discussões políticas da época, os debates acerca dos 

problemas da cidade, enfim, um enorme volume de informações que foi sendo 

reunida, atingindo o objetivo proposto no projeto de pesquisa. Teve destaque o 

grande número de charges obtidas que, de uma forma bem humorada, retratavam o 

dia a dia da cidade, seus problemas, críticas políticas e à administração pública. O 

resultado foi tão bem sucedido que foram solicitadas cópias fotográficas de um 

grande número delas com o objetivo de publicação de um livro dedicado às 

mesmas. A imagem a seguir ilustra as críticas que eram feitas, neste caso a revolta 

da população pela obrigatoriedade da vacina contra varíola. Tal rebelião, na 

realidade, revelava a indignação da população por uma série de mudanças que 

aconteciam na cidade com o intuito de adequar a cidade colonial ao modo de 

produção capitalista, tudo com alto custo social. 

  
 

 

 

Oswaldo Cruz, “o Napoleão de seringa e lanceta” (O Malho, 

24/10/1904; charge de Leonidas)  
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O levantamento de dados no AGCRJ e depois nas outras instituições que 

guardam a memória da cidade revelou um mundo a ser descoberto e vasculhado, 

com uma enorme riqueza de informações. A cada planta descoberta, a cada códice 

lido um enorme quebra-cabeça se revelava, pedindo para ser montado. De modo 

que aquele geógrafo que fizera mestrado e doutorado em uma Universidade 

americana ia mudando sua trajetória acadêmica e resgatando heranças que, ele 

mesmo reconhecia, haviam marcado sua história de vida.  

Mauricio nascera em uma família de professores, tinha vivenciado o clima de 

uma cidade histórica do litoral sul do estado de São Paulo, Cananéia, e tinha sido 

influenciado diretamente por seu avô, historiador e funcionário de um Arquivo 

Público do Estado de São Paulo. Pode-se conceber que a pesquisa em arquivos e 

bibliotecas não lhe eram completamente desconhecidas, fazendo parte de seu 

imaginário. Além disso, outras influências podem ser apontadas neste processo de 

descoberta do valor das informações contidas nos arquivos e de seu resgate 

histórico. Novamente a influência de Lysia Bernardes se faz presente. Mauricio havia 

se tornado amigo do casal de geógrafos Lysia e Nilo Bernardes, os quais  

valorizavam as informações obtidas em arquivos que pudessem desvendar a história 

dos lugares, em especial a história urbana. Lia Osório Machado levanta esta 

possibilidade para explicar esse movimento de Mauricio em direção à pesquisa em 

história urbana. 
 

O Mauricio tinha sido aluno da Lysia, ficou amigo da Lísia Bernardes, e 
amigo do Nilo, mais amigo da Lysia do que do Nilo. Ambos tinham interesse 
em história urbana, a Lysia fazia trabalhos, mesmo que não chegasse no 
nível do Mauricio, mas tinha alguma coisa de pesquisa primaria, que se 
devia principalmente ao marido dela, que era o Nilo Bernardes, que era um 
rato de biblioteca, de pesquisa de arquivo, inclusive o Mauricio jamais 
esqueceu isso. (MACHADO, 2015) 
 

Certamente esse somatório de fatores contribuiu para esse olhar sem 

preconceito para as informações levantadas em arquivos e bibliotecas, percebendo 

suas potencialidades, motivado pelo envolvimento com a descoberta, com a busca 

pela origem das coisas e das explicações primárias que tanto marcaram seu 

trabalho. 

O resultado dos primeiros levantamentos não tardou a chegar. Em 1984, 

convidado a participar do Seminário Habitação Popular no Rio de Janeiro: Primeira 

República, promovido pela Casa Rui Barbosa, pelo Instituto Universitário de 
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Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e pelo IBAM, apresenta seu primeiro trabalho 

baseado em fontes primárias, o texto Da habitação ao habitat: a questão da 

habitação popular no Rio de Janeiro e sua evolução. Além do Mauricio, o único 

geógrafo à mesa, participaram do seminário José Murilo de Carvalho34, Victor 

Vincent Valla35, Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro36, Francisco Carlos da Fonseca37, 

todos apresentando trabalhos sobre a questão habitacional na cidade do Rio de 

Janeiro. Para ele, um desafio participar de um encontro multidisciplinar para falar 

sobre a cidade a partir de fontes primárias. 
 

Produzi então um longo texto, que representou verdadeiro desafio para 
mim, pois era a primeira vez que me aventurava a falar algo sobre o Rio 
antigo a partir de fontes primárias. Além do mais, no seminário encontraria 
uma plateia importante, que mais tarde fará parte do meu mundo 
profissional, e que se constituía de historiadores e de planejadores urbanos. 
(ABREU, 1997,p.82) 
 

O trabalho38 apresentava uma série de documentos levantados no AGCRJ, 

IHGB e BN onde foram consultadas portarias e relatórios da Inspetoria de Higiene 

Pública, pareceres da Academia Imperial de Medicina, editoriais da imprensa e 

documentos vários sobre a questão da habitação e salubridade da cidade. Buscava 

integrar questões da cidade como a insalubridade, as dificuldades de circulação com 

ruas estreitas, as epidemias que regularmente atingiam a cidade, às diferentes 

formas de habitação popular no final do século XIX e início do século XX. Tendo 

identificado uma mudança no enfoque dado a questão, fez uma abordagem 

inovadora sobre a habitação popular no Rio de Janeiro.  

Ao analisar os efeitos da Reforma Passos no âmbito da questão habitacional, 

percebeu uma mudança no tratamento da questão da habitação popular na virado 

do século. O foco primeiramente dado à forma da habitação, (o cortiço, a vila 
																																																													
34 CARVALHO, J. M.. O Rio de Janeiro e a República . Seminário Habitação Popular no Rio de 
Janeiro: Primeira República. Rio de Janeiro: FCRB/IUPERJ/IBAM, 1984. 28 f. 
35 VALLA, V. V.. Educação, participação, urbanização: uma contribuição a analise histórica das 
propostas institucionais para as favelas do Rio de Janeiro, 1941-1980. Seminário Habitação Popular 
no Rio de Janeiro: Primeira República. Rio de Janeiro: FCRB/IUPERJ/IBAM, 1984. 45 f. 
36 RIBEIRO, L. C. de Q.. Capital imobiliário, propriedade fundiária e espaço urbano: contribuição ao 
estudo da urbanização do Rio de Janeiro - 1870. Seminário Habitação Popular no Rio de Janeiro: 
Primeira República. Rio de Janeiro: FCRB/IUPERJ/IBAM, 1984. 63 f. 
37 ELIA, F. C. da F.. A habitação popular no Rio de Janeiro. Seminário Habitação Popular no Rio de 
Janeiro: Primeira República. Rio de Janeiro: FCRB/IUPERJ/IBAM, 1984. 61 f. 
38 O trabalho foi apresentado em uma versão escrita preliminar em 1984 por ocasião do seminário e, 
posteriormente aprimorado, teve três edições, uma na Revista do Rio de Janeiro, no.2, abril de 1986, 
p.47-58, outra versão na nova edição da mesma revista, Revista do Rio de Janeiro, no. 10, maio-
agosto, 2003, p.211-234 e, recentemente no livro Escritos sobre espaço e história organizado por 
Fania Fridman e Rogério Haesbaert, Rio de Janeiro: Garamond, 2014, p.399-419. 
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operária) desloca-se para o espaço da habitação, ou (o loteamento, o subúrbio, a 

periferia e a favela) (ABREU, 2003, p.211)  

Além disso, até a Reforma Passos a questão da moradia era colocada 

também em termos de controle das epidemias, da produtividade do trabalhador e do 

movimento operário, cuja solução estava também na forma da habitação cuja 

solução estava na construção de casas higiênicas. Após a Reforma houve a 

separação de usos e classes, locais de trabalho de locais de moradia, articulados  

pelas vias de acesso recém criadas, abrindo o subúrbio ao proletariado, 

redirecionando a questão para o local onde seria suprida a necessidade de habitar. 

(ABREU, 2003, p.225-226) 

Suas análises passam também a referenciar autores que antes não faziam 

parte de sua bibliografia. Isto revela que refletiu sobre as críticas que recebera no 

Encontro de Fortaleza. Em seu texto faz referências a Lefebvre (2001) e a Milton 

Santos (1978), o que evidencia um aprofundamento das questões teóricas em 

direção a uma abordagem mais articulada à Geografia crítica, fazendo assim uma  

inflexão em direção ao marxismo. Esta inflexão teve início no seu relatório para o 

IBAM (1978) em que utilizava-se das ideias de Castells (2004) e de Santos (????) 

para analisar o processo de segregação socioespacial identificado na cidade do Rio 

de Janeiro desde o século XIX.  É influenciado por Lefebvre, especialmente por meio 

do livro O direito à cidade (2001) que lhe auxiliam no entendimento dos processos 

que ocorrem na cidade do Rio de Janeiro em suas lutas envolvendo a questão 

habitacional. De Milton (1978), cita especificamente o conceito de rugosidade para 

justificar a resistência de formas urbanas aos processos de mudança 

socioeconômica. 

A qualidade do trabalho supracitado revela o quanto a pesquisa caminhou no 

sentido de conseguir reunir um volume considerável de informações que agora 

alimentavam os produtos do grupo de pesquisa. 

Não obstante, a dedicação de Mauricio ao levantamento de dados, foi 

necessário interrompê-la por um breve período de tempo. Neste mesmo ano de 

1984 Mauricio obtém uma bolsa da Comissão Fulbright para trabalhar como 

professor visitante na University of Central Florida (UFC) para ministrar o curso 

Urban Geography of the Third World a estudantes de graduação e de pós graduação 

do Departamento de Ciência Política. Tendo recebido o aval do Departamento de 

Geografia, passou quatro meses na Flórida. Queria aproveitar o período para 
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estudar e tomar ciência do que estava ocorrendo com a geografia americana 

(ABREU, 1997, p.69) 

Estruturou o curso a partir de uma visão de esquerda utilizando a tese de 

doutorado de Yves Lacoste e o livro de Milton Santos39, O espaço dividido, leitura 

obrigatória a ser feita pelos alunos. Gradativamente ia tomando contato com o 

trabalho de Milton, admirando-o tanto pela profundidade de suas ideias quanto 

pessoalmente, tendo optado por fazer uma homenagem a ele. O relacionamento de 

ambos já havia superado as diferenças existentes inicialmente, e já eram à época, 

bons amigos. (ABREU, 1997, p. 70) 

Ao chegar à Flórida sentiu grande diferença em relação aos tempos que 

passou na Ohio State University. Surpreendeu-se com a falta de agitação política 

mesmo diante da possível reeleição de Ronald Reagen para a presidência dos 

Estados Unidos. Sentiu falta dos debates políticos e, ao mesmo tempo, assustou-se 

com o conservadorismo dos jovens yuppies e com às críticas feitas às políticas de 

inclusão implementadas pela universidade (Equal Opportunity Employment, 

Affirmative Action). Havia claramente um fortalecimento do neoliberalismo. 

Ao viajar para os Estados Unidos, Mauricio deixou sua equipe de pesquisa 

envolvida no levantamento de dados nos arquivos e bibliotecas da cidade. Tudo 

caminhava dentro do esperado, exceto quanto a uma solicitação feita por ele a 

equipe. Desejava que, quando fizessem o resumo dos documentos encontrados nos 

códices do AGCRJ, quando encontrassem uma planta misturada aos documentos, 

fizessem um pequeno croquis. O objetivo era retratar de forma esquematizada o que 

estava representado. A prática de desenhar croquis já vinda sendo feita por ele 

desde 1982, quando iniciou os trabalhos de arquivo, pois possibilitaria a lembrança 

do que estava sendo retratado quando retomasse as anotações no gabinete. Como 

os originais, em sua grande maioria eram raros, sem possibilidade de reprodução via 

copiadora, apenas com fotografias seria possível a reprodução, o que tornava 

inviável a cópia de todos os documentos. A prática o instrumentalizava com a 

representação cartográfica dos mapas e plantas. 

Atribuiu a mim a responsabilidade de estar a frente organizando o trabalho de 

coleta e produção dos croquis, a solicitação foi cumprida, só que a cada planta que 

chegava ia-se percebendo que o material era muito mais rico do que se imaginava. 

																																																													
39 LACOSTE, Y. Unité et diversité du Tiers Monde. Paris: F. Maspero, 1980 e SANTOS, M. Shared 
space: the two circuits of the urban economy in underdeveloped conuntries. Londres: Merthue, 1979. 
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Ao receber notícias sobre o trabalho realizado, ficou impressionado e solicitou que 

desse continuidade ao que estava sendo feito.  
 

Ao voltar fiquei deslumbrado com o que me apresentaram, e resolvi investir 
mais a fundo nessa atividade. Tudo isso não passaria de excitação natural 
de pesquisadores se não tivéssemos descoberto também que havia um 
total desconhecimento sobre a existência de grande parte desses 
documentos, inclusive no próprio Arquivo Nacional. Enfim, tratava-se de 
documentação existente, preservada (o que é raro no Brasil) e, em grande 
parte, desconhecida. E não era só isso: ela esclarecia uma série de 
mistérios que eu não conseguia desvendar sobre o Rio de Janeiro. (Abreu, 
1997, p.70) 
 

Solicitou também que fosse feito um levantamento preliminar do acervo do 

Arquivo Nacional que ainda não havia sido visitado pela equipe. Foi também 

realizado e o material impressionou pela riqueza e variedade. O Arquivo Nacional 

tinha seu acervo visitado basicamente por historiadores que estavam acostumados a 

lidar com os documentos ali preservados, por consulentes interessados em 

ascendentes imigrantes ou levantamento de informações ligadas a algum órgão 

público. A Geografia não tinha o costume de manusear esse material, dada a sua 

preocupação primordial com o presente. Em consequência, este acervo 

praticamente desconhecido pelos geógrafos, transformou-se em fonte de 

informações extremamente rica que alimentou o acervo que estava sendo montado. 
 

Ao sair para os Estados Unidos havia incumbido o grupo de começar a 
levantar o acervo do Arquivo Nacional, que não havia ainda recebido a 
nossa visita. Foi uma descoberta fantástica. Em suas buscas, várias vezes 
a equipe se deparou com mapas e plantas da cidade “perdidos” em meio a 
ofícios, processos, despachos, enfim os mais diversos documentos. Logo se 
verificou que era material riquíssimo, fruto de levantamentos realizados no 
passado pelo Estado ou por particulares para os mais diversos fins 
(loteamentos de terras, pedidos de concessão de serviços públicos, etc.) 
Era também um material que apresentava um grau de detalhe sem igual. A 
partir desses documentos ressurgiam do esquecimento linhas de costa já 
desaparecidas, lagoas e mangues já aterrados, morros já arrasados, cursos 
sinuosos de rios há muito retificados, marcos arquitetônicos já substituídos, 
malhas viárias não mais existentes, etc. (Abreu, 1997, p.70) 
 

O Arquivo Nacional chamou particularmente a atenção pela variedade e 

quantidade de documentos que possui, alguns dispersos e sem identificação, mas 

parte deles contendo informações preciosas e mapas. Pela coincidência do Rio de 

Janeiro ter sido capital do Império e da República, grande parte das atividades 

exercidas pelos ministérios e comissões de trabalho do Império e da República 

tinham relação com a cidade do Rio de Janeiro. Lá podiam ser encontrados 
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documentos do porto do Rio de Janeiro, da Comissão Construtora da Avenida 

Central (hoje Avenida Rio Branco), do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas que revelou-se particularmente rico, os documentos referentes às obras de 

saneamento da Baixada Fluminense, etc. 

Com isso a pesquisa ia crescendo e expandindo sua área de atuação. 

Estimulado pelos resultados da pesquisa e pela receptividade que tivera seu 

primeiro trabalho fruto do levantamento de dados que o grupo processava, decidiu 

publicar a pesquisa realizada para o IBAM (1978) que já vinha se tornando pública 

por meio das citações daqueles que tiveram acesso ao relatório inicial. Finalmente 

rendia-se aos pedidos de amigos e colegas que sabiam da qualidade do texto e da 

abordagem feita, e o pressionavam para que o publicasse. O trabalho era uma obra 

de síntese que articulava diferentes questões importantes da cidade – crescimento e 

expansão urbana, atividade industrial, especulação imobiliária – dentro de uma 

abordagem evolutiva que trazia a tona processos de segregação retratados desde o 

século XIX. Como resultado dos levantamentos realizados pelo grupo de pesquisa, o 

livro foi fartamente ilustrado com mapas, plantas, gravuras, charges e fotos. O livro 

teve sua primeira edição esgotada, saindo a segunda edição em 1989, a terceira em 

1997 e a quarta em 2014. Percebia assim que o trabalho investido estava não 

apenas superando as expectativas, mas abrindo um caminho muito pouco explorado 

na Geografia e que trazia contribuição significativa para o entendimento do que foi o 

Rio de Janeiro do passado. 

Continuou assim aprofundando o levantamento de dados e, considerando a 

riqueza das plantas e mapas que foram encontrados, decidiu estender o 

levantamento a todas as instituições que guardavam a memória da cidade que 

pudessem conter documentação sobre a cidade do Rio de Janeiro. Foram 

literalmente vasculhados o AGCRJ, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Instituto 

Histórico Geográfico Brasileiro, Itamaratí, etc. Essas instituições não foram 

levantadas tanto nas suas respectivas seções de cartografia quando na de 

periódicos e de documentação escrita e impressa. Na verdade, toda a equipe estava 

avisada para que, caso encontrasse algum mapa ou planta em qualquer documento 

lido, deveria anotar a referência, encaminhá-la ao núcleo encarregado de elaborar 

os croquis. Estava se formando assim um enorme banco de dados sobre a memória 

da Cidade do Rio de Janeiro. 
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3.2. A produção de obras de referência 

 

O volume de mapas e plantas e sua riqueza eram tão grandes que ele decidiu 

organizar um catálogo de mapas e plantas – Catálogo Histórico Cartográfico da 

Cidade do Rio de Janeiro que reunia todas as plantas encontradas pela equipe nos 

diferentes arquivos e bibliotecas da cidade. No total foram realizados 2153 croquis 

desenhados primeiramente em uma fichas tamanho 203mm x 127mm que, depois 

eram passados para o papel vegetal com desenho a nanquim. (Figura 1 e 2) 
 

 
Figura 1: Croque elaborado a mão livre a partir da planta do AGCRJ 
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Figura 2: Croqui confeccionado em nanquim a partir da figura 1. 

 

 

O Catálogo permitiria a consulta ao mapa ou planta com visualização imediata 

e a referência completa dos locais onde ele poderia ser encontrado. Uma importante 

contribuição tanto para a preservação do documento, quanto para a divulgação do 

material cartográfico que existe espalhado pelas diferentes instituições de 

preservação da memória da cidade sem que os pesquisadores tenham 

conhecimento. Este material foi reunido em um CD-ROM, com diferentes portas de 

acesso e busca a ser distribuído a diferentes instituições de pesquisa, arquivos e 

bibliotecas da cidade para servirem mesmo de fonte de consulta. Em 2004 dois 

bolsistas de iniciação científica, Renato Campos Mendes e Carlos Fernando 

Furtado, apresentaram o resultado do trabalho no VI Congresso Brasileiro de 

Geografia. 
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Esta era a primeira das obras de referência que desejava publicar. O volume 

de informações coletadas sobra a cidade permitia-lhe pensar na organização de 

publicações que, assim como o Catálogo Histórico Cartográfico, serviriam de suporte 

a outros pesquisadores que desejassem se debruçar sobre a cidade. 

Neste caso estava a proposta de produção de uma publicação contendo a 

Bibliografia Especializada sobre a Geografia Histórica do Rio de Janeiro. Estariam 

reunidas aí todas as referências bibliográficas coletadas ao longo dos anos na 

pesquisa, além de documentos manuscritos, reportagens de jornais e revistas, 

folhetos, teses, etc. com suas respectivas indicações de localização. Quando seu 

memorial foi apresentado, em 1997,  já possuíam em 1997 mais de 2000 entradas. 

(ABREU, 1997,p.84) 

Outro “filhote” da pesquisa que, também seria precioso instrumento de 

consulta, era o Catálogo de Projetos Urbanísticos, cuja principal fonte de 

informações foi a coleção de códices de logradouros públicos do AGCRJ, sendo 

também alimentado pelas informações coletadas no decorrer da pesquisa. Nele 

Figura 3: O resumo do trabalho sobre a organização do Catálogo Histórico Cartográfico da Cidade do 

Rio de Janeiro. 

(Caderno de Resumos do VI Congresso Brasileiro de Geografia. Goiânia, 2004, p.150) 
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seriam incluídos todos os documentos coletados sobre o processo de estruturação 

urbana da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, cópias de documentos, fotos, mapas e 

plantas antigos os quais seriam incorporados ao acervo da Biblioteca do PPGG, 

compondo o que ele chamou de Arquivo de Memória da Cidade. (ABREU, 1997, 

p.84) 

A partir de 1983 Mauricio contou com financiamentos regulares do CNPq e 

FINEP que lhe permitiu ampliar a equipe de trabalho que passou a atuar em 

diferentes frentes. Eram os croquis para a organização do catálogo de plantas, as 

revistas, os relatórios dos diferentes ministérios que interviam sobre o urbano do Rio 

de Janeiro e sua periferia. A equipe de pesquisa era considerável, contando com 

mestres, mestrandos, graduados e graduandos. O trabalho já sobressaía, em 

especial pelo volume e qualidade das informações obtidas de modo que muitos se 

aproximavam interessados em se engajar no grupo de pesquisa.  

Segundo o registro do Anuário do Instituto de Geociências de 1986 faziam 

parte do grupo de pesquisa: Maria Cristina Siqueira dos Santos (mestre, UFRJ), 

Elizabeth Dezouzart Cardoso (mestre, UFRJ), Nelson Nóbrega Fernandes 

(mestrando, UFRJ), Márcio Oliveira (mestrando, UFRJ), José Eduardo (mestrando, 

UFRJ), Marcelo José Lopes de Souza (mestrando, UFRJ), Mônica Marques Leão 

(Geógrafa, UFRJ), Angela Nunes Damasceno (Geógrafa, UFRJ), Fátima Cristina de 

Jesus Duarte (Geógrafa, UFRJ), Fernando Sérgio Loureiro de Oliveira (Geógrafo, 

UFRJ), José Carlos Braga Menescal (Arquiteto, USU), João Bosco Barroso de Pinho 

(Graduação, UFRJ – Iniciação Científica – CNPq), Isaura Maria Osório de Castro 

(Graduação, UFRJ – Iniciação Científica – CNPq), Vicente de Paulo Batista 

(Graduação, UFRJ), Sérgio Augusto Gondim Pinheiro (Graduação, UFRJ), 

Alexandre Gomes de Paiva Chaves (Graduação, UFRJ), Claudio  Cesar de Freitas 

Delorenci (Arqueologia – Fac. Estácio de Sá). Todos trabalhavam objetivando o 

levantamento de informações sobre a cidade. Os mestrandos focavam em seu 

objeto de estudo, mas também alimentavam o banco de dados da pesquisa. Esta 

era uma exigência que ele mesmo fazia. 
 

Como não podia deixar de ser, a transformação de um simples projeto em 
linha de pesquisa acabou necessariamente atingindo as demais atividades 
da minha vida profissional, e muito especialmente aquela de orientação de 
alunos. Rapidamente vi- me cercado de bolsistas de iniciação científica, de 
alunos da graduação em fase de monografia e de mestrandos em fase de 
tese, estes últimos interessados em trabalhar comigo algum aspecto da 
evolução urbana da cidade. A base de dados que vinha  
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sendo formada passou então a servir a todos os que se integravam à linha 
de pesquisa. Em troca, passei a exigir também que todos contribuíssem, de 
alguma forma, para a sua expansão. (ABREU, 1997, p.85) 
 

Como resultado dos levantamentos que eram feitos, Mauricio toma contato 

com uma rica fonte de dados que lhe permitiu redigir um importante trabalho sobre a 

formação dos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro – A periferia de ontem: o 

processo de construção do espaço suburbano do Rio de Janeiro (1870-1930). O 

texto baseia-se nas informações obtidas nos jornais de bairros que retratavam o 

cotidiano de parcelas da cidade de forma vívida e dinâmica. A tiragem era bastante 

irregular porque o trabalho dependia da iniciativa de indivíduos amadores, que se 

dedicavam a lutar pela melhoria da qualidade de vida dos subúrbios e se utilizavam 

desse instrumento de comunicação para apresentar os problemas de cada 

localidade e denunciar os abusos do Estado, do capital nacional e internacional. 

(ABREU, 1987, p.15) 

Analisou o período de 1883-1933, priorizando em sua análise a esfera de 

consumo coletivo que considerou ainda pouco discutida, associando-os às 

informações obtidas nos jornais locais, fonte de dados muito pouco explorada. 

Partindo das análises apresentadas em seu livro Evolução Urbana da cidade do Rio 

de Janeiro e de seu  texto Da habitação ao habitat, Mauricio tinha o objetivo de 

mostrar algumas das formas que assume a exploração da força de trabalho que 

residia nessa parte da cidade, assim como a reação da população à este contexto 

por meio da denúncia da discriminação existente, da luta pela melhoria da qualidade 

de vida e por um distribuição mais justa do produto social. (ABREU, 1987, p.12) 

Como efeito do bem sucedido levantamento do acervo de jornais suburbanos 

que deram origem a este trabalho, entre 1987/88 uma outra frente de trabalho foi 

aberta: a leitura dos jornais do século XIX e início do XX. Era a verticalização da 

pesquisa que se aprofundava, agora com o acompanhamento do dia a dia da cidade 

por meio da imprensa periódica. A leitura teve início com a Gazeta do Rio de Janeiro 

(1808-1821), depois Diário do Rio de Janeiro (1821-1877) e Jornal do Comércio 

(1877-1901), posteriormente foi decidido que a data de corte seria 1930. Foi feita a 

leitura de todos os exemplares disponíveis em microfilme na Biblioteca Nacional, e 

uns poucos exemplares no IHGB e AN. Desta forma, os jornais eram lidos dia a dia 

em busca de informações sobre meio ambiente, industrialização, transportes, uso do 

solo, políticas públicas, habitação, etc., tudo que tivesse relação com o quotidiano da 
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cidade. Os anúncios permitiam a identificação dos valores de transferência de 

propriedades, áreas com chácaras e pequenos lotes na cidade e seu entorno, as 

reclamações nos permitiam identificar as áreas abandonadas pelo poder público que 

solicitavam sua atenção, enfim o volume de informações e de possibilidades de 

pesquisa era enorme.  

Com a definição da linha de pesquisa e o bom andamento do levantamento 

de dados, Mauricio começou também a encaminhar suas orientações para temáticas 

à ela articuladas. Após um pequeno intervalo desde a suas últimas orientações em 

1984, retoma com mais constância o processo de orientação.  

Considerando como data de corte o período em que esteve fora para o pós-

doutorado, orientou doze dissertações (tabela 2), sendo que apenas uma estava 

ligada à sua temática de doutorado – desenvolvimento urbano, quatro versavam 

sobre Geografia urbana, duas sobre Pensamento Geográfico e cinco já articuladas a 

sua linha de pesquisa as quais vieram a juntar-se à de Nina Rabha, revelando um 

crescente processo de redirecionamento das temáticas na direção da sua linha de 

pesquisa. 
 

TABELA 2: Dissertações de mestrado orientadas na UFRJ – 1988-1993 

 

Nome Título Ano 

Angela Nunes 

Damasceno 

Os miasmas, os médicos e a relação homem natureza no Rio 

de Janeiro no século XIX 

1993 

Alberto Costa 

Lopes 

A A aventura da cidade industrial de Tony Garnier em Volta 

Redonda 

1993 

Luciana de Lima 

Martins 

Friedrich Ratzel através de um prisma 1993 

Claudio Barbosa 

da Costa 

O negócio da terra: O parcelamento da terra em Araruama 1993 

Rosalina Maria 

Costa 

Em busca do espaço perdido: A reconstrução das 

identidades espaciais do bairro da Lapa na cidade do Rio de 

Janeiro 

1993 

Werther Holzer A Geografia humanista: Sua trajetória de 1950 a 1990 1992 

Márcio de 

Oliveira 

Bangu: de fábrica fazenda e cidade fábrica a mais uma 

fábrica da cidade 

1991 
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As duas dissertações que versaram sobre pensamento geográfico, a de 

Luciana Martins e Werther Holzer (tabela 2) são fruto de um curto período em que se 

dedicou à temática. Com a saída de vários professores do departamento de 

Geografia para realização de cursos de doutorado, Mauricio assumiu a disciplina 

Teoria da Geografia ministrada até então por Leila Christina Dias, em 1987. 

Recebendo a disciplina, foi obrigado a estudar, sendo favorecido pelos aportes de 

recursos que possibilitou o reaparelhamento da biblioteca da Pós-Graduação, que 

havia adquirido um número grande de livros recentes sobre o assunto. Em 1989 o 

envolvimento com o tema aumentou ao assumir junto com Roberto Lobato Corrêa, 

também professor do Departamento, a disciplina para a pós-graduação. 
 

Maravilhado com o que lia para as disciplinas que lecionava, passei a 
interessar-me cada vez mais por essa temática, e pensei durante algum 
tempo em abrir nova frente de pesquisa nessa direção. Motivado pela 
vontade de ler Ratzel e Hettner no original, resolvi inclusive voltar a estudar 
alemão em 1989, quando já tinha 40 anos de idade. (…) 
Foi entretanto uma paixão que controlei com a razão. Embora o tema me 
atraísse bastante, logo percebi que a história do pensamento geográfico 
não era o meu caminho de pesquisa. Já havia feito um longo investimento 
na geografia urbana e no estudo da Geografia Histórica do Rio de Janeiro. 
Não queria mais dispersar meus esforços. Além do mais, com a chegada de 
Lia Osório doutorado e com a entrada de Paulo César da Costa Gomes, o 
Departamento já possuía agora pessoas muito mais qualificadas do que eu 
para levar adiante pesquisas nessa direção. (ABREU, 1997, p.87) 
 

De qualquer forma sua passagem pela Teoria da Geografia deixou marcas 

significativas não apenas pela orientações e cursos que deu, mas porque em 

Ademir  

Araujo da Costa 

Tecnologia e desemprego: O caso da região salineira de 

Macau, RN 

1991 

Aureanice de 

Mello Correa 

Condomínio Novo Leblon: Uma maternitude do capital 1991 

Ewerton Vieira 

Machado 

Aracaju: paisagens e fetiches. Abordagem acerca de seu 

crescimento urbano recente 

1991 

Jorge Luiz 

Barbosa 

Modernização urbana e movimento operário 1990 

Marcelo José 

Lopes de Souza 

O que pode o ativismo de bairro? Reflexão sobre as 

limitações e potencialidades do ativismo de bairro à luz de 

um pensamento autonomista 

1988 
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meados de 1989 foi convidado pela Associação de Geógrafos Brasileiro (AGB) para 

fazer uma avaliação da produção da Geografia brasileira sobre a temática urbana, 

com foco em organização interna das cidades40. O trabalho foi apresentado no 1o 

Simpósio Nacional de Geografia Urbana, realizado no final deste mesmo ano em 

São Paulo, com enorme repercussão. Consultando as bibliotecas da UFRJ e da 

Universidade de São Paulo, Mauricio produziu um texto enorme com mais de 

novecentas referências bibliográficas. Hoje o trabalho é referencia obrigatória para 

todo aquele que deseja refletir sobre o urbano no Brasil. 

O texto denominado O estudo geográfico da cidade no Brasil: evolução e 

avaliação41 faz um balanço dos estudos de Geografia urbana brasileira, tendo como 

foco a escala intraurbana. Faz uma abordagem que resgata os primórdios da 

disciplina com a recuperação das influências que formataram os primeiros autores 

que deram origem aos trabalhos cuja matriz era a Geografia clássica, chegando até 

a década 1980, cujos estudos já estavam marcados pela renovação da Geografia 

ocorrida na década de 70, percorrendo portanto, todas as mudanças teórico 

metodológicas que ocorreram na disciplina no período.  

Considerou para a pesquisa os trabalhos realizados por geógrafos brasileiros, 

com exceção de seu período inicial marcado pelos trabalhos dos estrangeiros 

precursores da disciplina no Brasil. Tomou como base de dados, os textos que 

vieram a domínio público por meio publicação ou defesa nos cursos de pós-

graduação ou que foram registrados por meio dos anais de congressos. Este recorte 

já lhe ofereceu um volume de trabalho inimaginável, que só posteriormente tomou 

consciência, mas que lhe permitiu fazer uma radiografia dos estudos de Geografia 

urbana no Brasil. (ABREU, 1994, p.200) 

Chama a atenção a preocupação revelada ao longo do trabalho de identificar 

as contribuições e as fragilidades de cada corrente de pensamento geográfico. 

Certamente um diferencial do seu trabalho, que prima pela crítica e pela valorização 

daquilo que foi produzido com trabalho e esforço de muitos geógrafos. 

 

 
																																																													
40 Este não foi o único trabalho com foco em Teoria da Geografia.  Anteriormente havia apresentado 
ABREU, M. de A.. Reflexões sobre algumas críticas da geografia crítica. 1 Encontro dos Profissionais 
de Geografia. Anais. Uberlândia, 1989. 15-25. 
41 O trabalho foi primeiramente publicado na Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: v. 56, n. 
1/4, p. 1 , 308, jan-dez. 1994, p. 21-122 e depois no em FRIDMAN, F. e HAESBAERT, R.. Escritos 
sobre espaço e história. Rio de Janeiro: Garamond, 2014, p.55-230. 
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3.3. Assumindo cargos administrativos 
 

 

Uma das características marcantes da atividade acadêmica de Mauricio foi a 

sua preocupação em deixar um legado que fosse além das suas atividades de 

pesquisa propriamente ditas, que servissem de contribuição para o crescimento de 

instituições e da pesquisa de modo geral. Esta expressão de preocupação 

institucional surge logo após seu retorno dos quatro meses que passou na University 

of Central Florida como professor visitante em 1984. Esse período teve um papel 

importante em sua vida acadêmica e influenciou na postura que adotaria ao retornar 

ao Brasil. Sentia-se revigorado por voltar ao estudo regular, ocupando instalações 

confortáveis, com bons laboratórios, frequentando uma biblioteca de qualidade com 

um grande número de obras ligadas à Geografia, mesmo a universidade não 

possuindo uma graduação na área. Comprou um grande número de livros e tirou 

cópia de vários artigos, atitude que seria uma prática por onde passasse e 

encontrasse uma biblioteca e uma livraria com material que pudesse servir à 

pesquisa, às suas aulas e, posteriormente, à biblioteca da pós-graduação da UFRJ. 

Ao retornar ao Brasil voltou também à realidade, precisando lidar com a falta 

de infraestrutura para a pesquisa, laboratórios mal equipados, a biblioteca da pós-

graduação que “se transformara em depósitos de livros antigos e que estava prestes 

a ser desativada, uma biblioteca central que cancelava assinaturas de periódicos 

importantes” (ABREU, 1997, p.71) A situação parecia desalentadora, mas o contato 

com uma infraestrutura facilitadora trouxe a ele a responsabilidade de ser 

instrumento de transformação desta realidade deprimente. Sua atitude institucional 

mudou. 
 

Os quatro meses nos EUA acabaram agindo como um verdadeiro 
catalizador de energia acumulada. Ao invés de aceitar como inevitável a 
situação de carência da UFRJ, fui chegando à conclusão que, se quisesse 
que meu ambiente de trabalho fosse outro, teria que lutar para que isso 
acontecesse. Fui então mudando de comportamento. Ao invés de ficar 
recluso em minha sala ou nos arquivos, tentando fazer o melhor que podia 
com as condições que se me ofereciam, passei a participar mais ativamente 
da vida departamental, a emitir opiniões mais amiúde, e acabei assumindo 
um cargo administrativo de grande responsabilidade, para o qual canalizei 
toda a energia transformadora que agora me movia. 
 

O cargo que assumiu em 1986 era o de coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Geografia em um período de extrema carência de recursos. A 
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vulgarmente chamada “década perdida” marcava o Brasil, assim como os outros 

países da América Latina pela profunda crise econômica que enfrentavam. O 

modelo econômico adotado pelo governo militar, baseado no financiamento estatal e 

endividamento externo estava esgotado. A economia internacional baqueada pelo 

segundo choque do petróleo de 1979 se retraía, frustrava o projeto de 

desenvolvimento dos países da periferia. No Brasil os índices de crescimento em 

queda produziam o aumento do desemprego e o aprofundamento das 

desigualdades sociais. No entanto, se por uma lado a economia ia mal, por outro, o 

país vivia um clima democratizante em que os movimentos sociais se mobilizavam 

reivindicando eleições diretas para presidente e avanços na esfera social. Em 

meados da década, em 1986, o último presidente militar dá lugar ao primeiro 

presidente civil, portanto, após mais de vinte anos de ditadura (MARANGONI, 2012). 

Influenciado pelos ventos democratizantes que bafejavam o país, foi necessário a 

realização de um debate público entre os candidatos ao cargo. Mauricio apresenta 

uma proposta de trabalho que consistia na luta por bolsas para o programa, resgatar 

a participação discente na Comissão de Pós-Graduação e lutar pela recuperação da 

Biblioteca do PPGG. 

 
Essa última promessa era um ponto de honra para mim. Não podia 
conceber que um programa de pós-graduação que merecesse tal nome, 
que já almejava inclusive a oferecer o curso de doutorado, pudesse 
continuar a depender de uma biblioteca, que já fora excelente, mas que 
guardava agora só um pálida imagem de seu passado. Aliás, nem estava 
mais aberta ao público: cerrara suas portas quando o funcionário que dela 
tomava conta se aposentara. (ABREU, 1997, p.73) 

 

 O envolvimento do Mauricio na recuperação da biblioteca foi intenso. 

Pessoalmente deu início à organização do acervo, trancando-se dentro da biblioteca 

para levantamento do que lá existia. A biblioteca era antiga, vinculada ao extinto 

Centro de Pesquisas de Geografia do Brasil. Com a transferência do curso para a 

Ilha do Fundão, foi assumida pelo PPGG, em 1972, mas desde o início dos anos 

1980 estava sem qualquer atualização, dificultando as pesquisas dos mestrandos e 

docentes da Universidade. 

Para realizar sua proposta de trabalho, foi em busca de recursos dentro da 

própria Universidade sem obter êxito. No entanto, por ocasião de uma visita ao 

Instituto de Planejamento Municipal (IPLANRIO), toma conhecimento que este 

estava contratando serviços de terceiros para realização de pesquisas que dariam 
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sustentação à preparação de políticas públicas a serem implementadas. Firmou 

convênio com a instituição, elaborando um termo de referencia cujo resultado foi o 

provimento de verbas regulares para o PPGG. 
 

A primeira pesquisa contratada foi sobre o desenvolvimento agrícola do 
município. Seguiram-se outras: planta de valores, municipalização da 
saúde, etc. Das pesquisas participavam estudantes da pós-graduação, da 
graduação, e técnicos contratados por tempo determinado. Pelos serviços 
prestados, a UFRJ começou a receber um overhead, que era integralmente 
repassado ao PPGG. A falta de recursos acabou. Pela primeira vez o PPGG 
passou a ter um fluxo contínuo de recursos. Agora era só cumprir o que 
havia prometido. (ABREU, 1997, p.74) 
 

A maior parte do recursos advindos do convênio era destinada à Biblioteca do 

PPGG, sendo este o seu maior compromisso enquanto esteve a frente do Programa.  
 

Tinha o sonho de implantar no PPGG uma biblioteca de qualidade. Queria 
desenvolver também entre os alunos, e mesmo entre os professores o 
hábito de frequentá-la, de passear por suas estantes, de estudar lá dentro. 
Queria fazer da Biblioteca, enfim, o centro nevrálgico do Departamento de 
Geografia. Para tanto, era necessário que ela fosse motivo de atração. E o 
que atrai as pessoas a uma biblioteca é o seu acervo: mãos à obra, então! 
(ABREU, 1997, p.75) 
 

Trabalhou com afinco para realizar este sonho. Catalogou livros utilizando 

máscaras cirúrgicas para se proteger da poeira, definiu o que deveria permanecer 

ou não no acervo, encaminhando para a Biblioteca Central da UFRJ o que não 

achou pertinente permanecer em uma biblioteca setorial, adquiriu novo mobiliário, 

novas estantes, enfim, mudou completamente o ambiente a ser visitado pelos 

usuários. Em junho de 1987 a biblioteca foi reinaugurada, iniciando a realização de 

seu sonho. 

Mas o compromisso também era a renovação do acervo. Passou a frequentar 

periodicamente os sebos da cidade do Rio de Janeiro, mas também de todas as 

cidades por que passava para aquisição de livros clássicos, fez campanhas de 

doação de livros indo pessoalmente apanhá-los. Adquiriu livros novos tanto 

nacionais quanto estrangeiros e iniciou um processo de divulgação com a 

organização de um boletim mensal enviado a professores do Departamento e a 

outras bibliotecas anunciando as novas aquisições. O aumento do acervo requereu 

a expansão do espaço físico da biblioteca que acabou incorporando boa parte das 

salas contiguas à ela.  
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Quando o convênio com o IPLANRIO terminou foi em busca de novas fontes 

de recursos voltados diretamente para a aquisição de livros com a justificativa de 

que beneficiariam todas as pesquisas desenvolvidas no Departamento. Obteve junto 

aos órgãos financiadores de pesquisas como o CNPq, Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Universitária José Bonifácio, 

Fundação Banco do Brasil, Consulado do Reino Unido, e outros mais. A organização 

e manutenção da biblioteca da Pós-Graduação transformou-se em uma missão 

permanente reconhecida por todos que estavam próximos a ele. 
 

Mauricio era culto, lia muito, o maior exemplo da capacidade de leitura dele 
não está na geografia histórica, está na organização da Biblioteca que hoje 
tem o seu nome, Mauricio Abreu, (...) então o Mauricio fez daquilo, uma 
missão, de uma biblioteca que não tinha visibilidades, Mauricio fez dela a 
biblioteca mais completa da área da Geografia no Brasil. (BORZACCIELO, 
2015) 

 

Seu compromisso com a Biblioteca não se encerrou com o fim de seu 

mandato na Coordenação da Pós-Graduação. Tendo assumido o cargo de 

Coordenador da Biblioteca da Pós-Graduação em 1987, continuou seu trabalho de 

garimpagem de novas publicações e de obras clássicas durante seu pós-doutorado. 

Era comum em viagem para encontros científicos ou com amigos solicitar um tempo 

para visita aos sebos e bibliotecas das cidades por onde passava, como retrata o 

depoimento de alguns de seus amigos. 
 

Eu estava com ele em diversos eventos, no México ele comprava, ou pedia 
a outro que fosse buscar, para a biblioteca, mostra um retrato dele, um 
papel pedagógico também. Hoje quase ninguém lê, está todo mundo no 
Google com imagem, o esforço que ele tinha para trazer textos 
fundamentais, alguns para alunos, mas a maioria era para a biblioteca, a 
melhor biblioteca do Brasil em Geografia. (VASCONCELOS, 2015) 
 
 
Todos os eventos que a gente ia ele dizia: “tem que ir na livraria da cidade”; 
“Zé, o trabalho de fulano de tal, de Fortaleza, você consegue? Pode mandar 
uma cópia, se tiver que pagar eu pago, depois acerto na Universidade”. Ele 
estava atento. Ele acompanhava, tinha acuidade para acompanhar os 
lançamentos, as defesas de teses e dissertações, e isso fazia com que ele 
se ocupasse de organizar o acervo da biblioteca. (BORZACCIELO, 2015) 

 

Com o falecimento dos geógrafos Lysia e Nilo Bernardes em 1991, obteve a 

aquisição do acervo com o compromisso de manter o acervo unidos. Em 1993 

inaugurou em uma sala anexa às dependências da Biblioteca a Sala Lysia e Nilo 
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Bernardes como uma homenagem aos dois geógrafos. Infelizmente a sala não 

existe mais e o acervo foi incorporado ao que existia na Biblioteca. 

Mauricio reconhecia que a tarefa de manter uma biblioteca atualizada era 

incessante. Para tanto mantinha o ritmo de levantamento de recursos e de 

garimpagem de novas aquisições. De qualquer forma, sabia que havia construído 

um patrimônio que beneficiava não apenas os alunos e professores do PPGG, mas 

todos aqueles que buscassem na biblioteca as referencias necessárias às suas 

pesquisas. 
 

Cada expansão dava-me mais incentivo para continuar o trabalho. Era 
realmente recompensador ver que os estudantes da pós-graduação e da 
graduação passavam a fazer da Biblioteca um ponto de parada obrigatória 
em sua vida universitária. Era motivador ouvir dos mestrandos o quão 
importante a biblioteca estava sendo para a realização de suas 
dissertações. Era animador receber o incentivo dos colegas docentes para 
continuar com aquele trabalho, que também lhes beneficiava. Até mesmo os 
funcionários da UFRJ começaram a utilizar os serviços da Biblioteca.  
(...) 
É com muito orgulho, e com o sentimento de dever cumprido, que vejo que 
todo esse esforço vem sendo mais do que recompensado. O Programa de 
Pós-Graduação em da UFRJ tem .hoje uma biblioteca de nível 
internacional, com cerca de 15.000 em seu acervo, 10.000 dos quais podem 
ser facilmente acessados de outras bibliotecas, pois já fazem parte do 
sistema informatizado comum que vem sendo implantado na UFRJ. Seu 
raio de ação não se limita mais ao PPGG, e nem mesmo à UFRJ ou ao 
Estado do Rio de Janeiro: hoje a biblioteca atende pedidos de todo o país  
através do de empréstimo inter-bibliotecas. É também visitada amiúde por 
estudantes dos mais diversos programas de pós-graduação. (ABREU, 1997, 
p.76,78) 
 

Ainda que tenha centrado esforços na organização da Biblioteca, esta não foi 

a única ação do Mauricio a frente do PPGG. Promoveu uma modernização física 

que foi além da Pós-Graduação, beneficiando também o Departamento de 

Geografia. Obteve linhas telefônicas que resolvessem o problema crônico de 

congestionamento das linhas que dificultavam muito a comunicação com o exterior. 

Adquiriu novos aparelhos de ar condicionado promovendo a melhoria do ambiente 

tanto na Pós-Graduação como na Graduação. 

Suas atividades como coordenador do Programa, no entanto, não se 

limitaram a melhorar a infraestrutura do Programa. Reativou as reuniões científicas 

mensais com conferencistas externos e organizou a comemoração pelos 50 anos do 

curso de Geografia da UFRJ. 
 

Foi uma festa muito bonita, com exposição de fotos representativas de 
diversos momentos da vida departamental, e que contou inclusive com a 
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participação do Prof. Hilgard O'Reilly Sternberg, que tanta importância tivera 
no Departamento nos anos cinquenta, e que estava no Brasil naquela 
ocasião. Todos os depoimentos de antigos mestres e alunos foram 
gravados. Inúmeras fotos foram tiradas. Todo esse material está hoje 
guardado em meu gabinete. Integrará no futuro uma Sala de Memória do 
Departamento de Geografia, que pretendo criar, e que abrigará uma 
coleção de documentos e de objetos que contam os já agora 60 anos de 
existência da geografia na UFRJ. (ABREU, 1997, p.79) 

 

Um aspecto importante da atuação de Mauricio como pesquisador e cientista 

social se reflete em sua preocupação com o desenvolvimento da pesquisa em geral. 

Ao desenvolver seu projeto de pesquisa tinha a quase que uma compulsão pela 

coleta e organização de documentos que lhe permitiram gerar obras e referência 

que lhe possibilitariam democratizar as informações obtidas pelo grupo. Sempre 

esteve aberto a receber pesquisadores que solicitavam orientação informal ou 

mesmo apenas para trocar ideias que abrissem caminhos novos para o 

desenvolvimento de seus trabalhos, demonstrando uma generosidade científica que 

não é comum no meio acadêmico. 

Essa preocupação em reunir e disseminar a informação das fontes se revela, 

por exemplo, em seu trabalho sobre o processo de construção dos subúrbios 

cariocas  quando, no final do trabalho, oferece uma listagem dos periódicos locais da 

cidade do Rio de Janeiro que foram identificados pela pesquisa, contendo o período 

de circulação, a área da cidade que cobria e se era encontrado na Biblioteca 

Nacional. (ABREU, 1987, p.36-37) A divulgação objetivava contribuir para o 

desenvolvimento de futuros trabalhos que contariam assim, com um ponto de 

partida, revelando uma preocupação com o avanço da pesquisa em si, independente 

de ser desenvolvida por ele.  

Esta mesma preocupação se fez presente quando constatou o volume de 

informações que a pesquisa estava acumulando e preocupou-se em gerar produtos 

que subsidiassem, da mesma forma, os pesquisadores que desejassem ter a cidade 

do Rio de Janeiro como objeto de estudo. Neste caso se inclui o Catálogo Histórico 

Cartográfico da Cidade do Rio de Janeiro, a Bibliografia Especializada sobre a 

Geografia Histórica do Rio de Janeiro e o Catálogo de Projetos Urbanísticos. Sua 

preocupação não era apenas a de produzir os seus próprios trabalhos, controlando a 

informação, mas como fruto de uma consciência pública e institucional, tinha o 

compromisso de socializar a informação obtida com recursos públicos. 
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O reconhecimento por seu trabalho na Pós-Graduação associado à qualidade 

de sua produção científica, levou a uma rápida ascensão como pesquisador do 

CNPq. Quando deu entrada ao seu primeiro pedido de bolsa em 1981, foi 

classificado como pesquisador II-A, em pouco tempo atingiu o nível máximo da 

instituição, sendo classificado como pesquisador I-A em meados de 1989. Esta 

ascensão também se refletiu em sua indicação em 1991 como representante da 

Geografia Humana no Comitê Assessor SA no CNPq (Arquitetura, Geografia 

Humana, Demografia e Planejamento Urbano e Regional), permanecendo por três 

anos, cobrindo o período 1991-1993. Reconheceu que pouco pode fazer em termos 

de distribuição de recursos, pois o governo Collor secou os mecanismos de 

financiamento. No entanto, concentrou seus esforços na obtenção de bolsas que 

não estavam com restrições tão rigorosas. Esses mecanismos que Mauricio 

encontrava para suplantar as dificuldades que se apresentavam diante dele e fazer o 

melhor com o pouco que lhe ofereciam é uma marca de seu trabalho nas instituições 

por onde passou. Este trabalho terá continuidade quando em 2000 será novamente 

indicado para ocupar o mesmo cargo no CNPq e, depois na CAPES, como membro 

da Comissão de Avaliação da Área de Geografia  e representante da Grande Área 

de Ciências Humanas. 

 

 

3.4. Principais trabalhos apresentados no período 
 

 
No período ora em análise Mauricio publicou sete artigos, um livro e 

organizou outro. (tabela?) Não é uma característica sua a produção de um grande 

número de trabalhos, mas a qualidade dos mesmos, que impressionam pelo cuidado 

na produção. Utiliza-se de uma linguagem de fácil entendimento, que vai guiando o 

leitor no desenvolvimento de suas ideias apresentadas de forma clara com 

consistente referencial teórico que dá sustentação aos argumentos apresentados.  

A proposta neste momento é analisar com mais detalhe os principais artigos 

do período os quais foram considerados relevantes por ele e por alguns dos seus 

pares quando solicitados a indicar trabalhos que consideravam significativos 

produzidos por ele. Como a abordagem aqui apresentada é organizada 
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temporalmente considerando períodos significativos de sua vida acadêmica, aqui 

serão abordados apenas os trabalhos relevantes para este período. 

Para este período foram selecionados cinco textos para uma análise mais 

detalhada. Três deles foram objeto de indicação dos entrevistados quando 

instigados a apontar trabalhos significativos produzidos pelo Mauricio, independente 

de época, excetuando-se os dois livros Evolução urbana do Rio de Janeiro e 

Geografia histórica do Rio de Janeiro. O mais indicado pelos seis entrevistados foi O 

estudo geográfico da cidade no Brasil. Considerando que uma delas era urbanista e 

a outra historiadora, os quatro outros foram unânimes em indicar este como um de 

seus principais textos. O próprio Mauricio em seu currículo indicava este como um 

dos seus trabalhos mais importantes.  

O segundo trabalho mais indicado, com quatro indicações, foi o texto A 

cidade, a montanha e a floresta, sendo que uma das entrevistadas assinalou o livro 

como um todo, e não o artigo nele presente. Por último foi também apontado o texto 

sobre as favelas cariocas - Reconstruindo uma história esquecida: Origem e 

expansão inicial das favelas do Rio de Janeiro.  

Além desses trabalhos, os outros dois selecionados para análise, o foram 

considerando o significado que tiveram no momento de sua publicação tanto para o 

autor como para o fortalecimento do grupo de pesquisa em construção são eles, Da 

habitação ao habitat, que recebeu uma indicação, e A periferia de ontem. 

 

 

3.4.1. Da habitação ao habitat: a questão da habitação popular no Rio de 
Janeiro e sua evolução 

 

 

Como foi dito anteriormente, este trabalho foi fruto de um convite para 

participação no Seminário Habitação Popular no Rio de Janeiro: Primeira República, 

promovido pela Casa Rui Barbosa, pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio 

de Janeiro (IUPERJ) e pelo IBAM,  em 1984 do qual participaram quatro outros 

pesquisadores que se debruçaram sobre a questão da habitação popular na 

Primeira República (1889-1930). O trabalho foi sua primeira experiência de 

manuseio de dados primários para tratar do Rio de Janeiro do passado, um desafio 
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considerando que geralmente é atribuído aos historiadores o saber lidar com esta 

matéria. 

Tendo como base de dados os primeiros levantamentos realizados pelo grupo 

de pesquisa ainda em processo de organização, contava com informações obtidas 

nas primeiras instituições que receberam a visita dos membros do grupo, AGCRJ, 

IHGB e BN. Como a própria bibliografia do trabalho indica, foram pesquisados 

relatórios da Inspetoria de Higiene Pública, pareceres da Academia Imperial de 

Medicina, editoriais da imprensa e documentos vários sobre a questão da habitação 

e salubridade da cidade. 

Dentro de uma abordagem que integra espaço/tempo, tem por objetivo 

analisar a questão da habitação popular, considerando uma mudança na forma de 

tratamento da questão a qual, para ele, era responsável pela redução das tensões 

sociais que existiam no momento.  
 

Isto se explica pela mudança significativa ocorrida na fundamentação da 
chamada “questão da habitação popular” na virada do século, que deslocou 
sua órbita da forma da habitação (o cortiço, a vila operária) para o espaço 
da habitação, ou hábitat (o loteamento, o subúrbio, a periferia, e mesmo a 
favela). (ABREU, 1986,p.48) 
  

 

Ao identificar esta mudança de enfoque, fez uma abordagem inovadora sobre 

a habitação popular no Rio de Janeiro, considerando que durante o Império e nos 

primeiros anos da Primeira República as discussões sobre a questão da habitação 

estavam centradas na forma da habitação, destacando-se o combate aos cortiços 

que acabava contendo em si diferentes tipos de habitação coletiva como as casas 

de cômodo, estalagens e hospedarias.  

Nesse sentido dois eram os motivos de combate a esta forma de habitar, 

primeiro porque eram considerados fontes de doenças e disseminação de epidemias 

como cólera, febre amarela e varíola que começaram a atingir a cidade 

periodicamente a partir de 1850 e, em segundo porque eram fonte de agitações 

populares. (ABREU, 1986, p.48) 

Os relatórios oficiais e os pareceres da Academia Imperial de Medicina 

ressaltavam as péssimas condições existentes nos cortiços. 
 

É sobre esse cenário que investem, com virulência, as portarias, editais e 
relatórios da Inspetoria Geral de Higiene, os pareceres da Academia 
Imperial de Medicina, os editoriais da imprensa. A tônica das acusações é 
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sempre a questão da salubridade da cidade, tão comprometida pela 
proliferação das habitações coletivas, tidas como “imundas, nojentas e 
asquerosas pocilgas, sem ar nem luz, e sempre encharcadas de lodo e 
porcaria”. (ABREU, 1986, p.48) 

 

Mesmo enfrentando as péssimas condições existentes, as moradias coletivas 

eram uma necessidade para aqueles que necessitavam deu uma moradia próxima 

ao centro era condição de sobrevivência, pois era ali, diariamente, que obtinham o 

seu sustento, além disso, não tinham possibilidade de arcar com as despesas de 

deslocamento caso optassem pela moradia fora do centro. 

As soluções apresentadas inicialmente ainda centravam o foco na forma da 

habitação, como por exemplo as concessões para a construção de casas higiênicas 

para a população, subsidiadas pelo Estado. 
 

O Decreto Legislativo 3.151, de 9/12/1882, isentava de impostos aduaneiros 
e concedia outros benefícios alfandegários às firmas “que construíssem 
casas populares higiênicas, com fossas, dependências de cozinha e de 
lavanderia, elevadas do solo, e com boa aeração”. Estimulados assim pelo 
Estado, que passava a subsidiar a empresa 'privada, diversos pretendentes 
apresentaram-se como interessados, tendo vários deles obtido concessões. 
Entretanto, até 1895, apenas uma minoria tinha efetivamente construído as 
chamadas “vilas operárias. (ABREU, 1986, p.50)  
 

No entanto, outra preocupação começa a surgir mais claramente nos 

discursos oficiais, o potencial de conflito existente na área central onde se 

concentravam o maior número de cortiços. 
 

O “Projeto de Melhoramentos da Cidade Nova”, por exemplo, objetivava a 
abertura de diversas e espaçosas ruas nessa área da cidade, “coberta de 
cortiços infectos, (...) [contribuindo assim para o] desaparecimento destes”. 
Outrossim, seus autores justificavam o pedido demonstrando as vantagens 
do projeto no que diz respeito ao embelezamento da cidade, à melhoria de 
suas comunicações internas e à melhoria do seu policiamento. Esta questão 
do policiamento está presente também em diversos outros requerimentos, 
revelando algo que os relatórios de saúde pública não diziam: a 
explosividade potencial do centro da cidade, em caso de conflito social, e a 
dificuldade logística de controlá-lo face à estreiteza do plano viário colonial 
ainda existente.  
 

Enquanto a forma urbana não facilitava o controle, a solução imediata era o 

combate aos cortiços seja demolindo os existentes, seja impedindo o aparecimento 

de outros. Este era apenas um dos problemas da cidade que vinha acumulando 

contradições. Mauricio aponta algumas delas como o crescimento do trabalho 

assalariado convivendo com a permanência da mão de obra escrava; a penetração 

do capital estrangeiro modernizando a infraestrutura básica e a estrutura urbana 
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ainda em moldes coloniais; o eficiente transporte via ferrovias e o porto ainda do 

período colonial com os trapiches distantes dos terminais ferroviários; a nível 

ideológica existia a permanência da capital com ruas estreitas, mistura de usos e 

classes sócias não condizia com o país articulado à divisão internacional do trabalho 

como grande produtor e exportador de café. Era necessário então resolver essas 

contradições e a Reforma Passos representou um passo na direção da adequação 

da forma urbana às necessidades de acumulação de capital, por meio do controle 

urbanístico e da circulação.  

O controle da circulação tinha o objetivo de melhorar as condições de 

circulação interna e externa. Para tanto foi construído um novo porto e a houve a 

abertura e alargamento de várias ruas com o objetivo de facilitar a circulação.   

Tanto a abertura e alargamento das ruas quanto o combate às moradias 

coletivas foram feitas com enorme custo social já que atingiram áreas densamente 

ocupadas pela população de menor poder aquisitivo sem que lhe fossem oferecidas 

opções de moradia. Some-se a isso o rígido controle urbanístico implementado que, 

além de impedir a construção de novos cortiços, regulamentava toda a construção 

civil, realizando assim o controle da forma de habitar. (ABREU, 1986, p.53) 

Após a Reforma houve a separação de usos e classes, locais de trabalho de 

locais de moradia, articulados  pelas vias de acesso recém criadas, abrindo o 

subúrbio ao proletariado. Desta forma, as contradições que acometiam a cidade 

foram sendo resolvidas e a questão da habitação teve sua solução proporcionada 

por dois processos: primeiro, por meio da reforma urbana que proporcionou o 

aumento da oferta de trabalho assalariado, além de novas oportunidades criadas 

pela indústria e pelos serviços domésticos e segundo pela abertura de áreas novas 

que possibilitassem o acesso à casa própria (os subúrbios, a periferia) facilitados 

pela abertura das vias de acesso proporcionadas pelas linhas de trem. (ABREU, 

1986, p.54) 
 

É a partir desses dois processos – de geração de novos empregos 
assalariados e de multiplicação das oportunidades de acesso à casa própria 
– que a resolução da questão da habitação popular deve ser entendida.  
 

No entanto, todo este processo de intervenção não foi realizado sem 

contradições, e a favela emerge como uma delas. A separação de local de trabalho 

e local de moradia empreendida foi ampla, mas não absoluta. Muitos dos que 
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moravam no centro não se deslocaram para os subúrbios ou para a periferia da 

cidade, mas buscaram na favela uma opção de moradia que era o oposto de tudo o 

que o Estado pregava em termos de ordenamento urbano. 
 

Atraindo grande quantidade de força de trabalho e não oferecendo espaços 
para a sua reprodução, a Reforma Passos viabilizou então o 
desenvolvimento de sua própria negação – ou seja, a proliferação de um 
hábitat que já vinha timidamente se desenvolvendo na cidade e que, por 
sua informalidade e falta de controle, simbolizava tudo o que se pretendeu 
erradicar da cidade. Este hábitat foi a favela. (ABREU, 1986, p.56) 
 

Mauricio ao desenvolver este trabalho traz para dentro da Geografia uma 

temática comumente tratada por historiadores, sociólogos e urbanistas que se 

debruçam sobre os conflitos urbanos, as mudanças na forma urbana, etc. Oferece 

portanto, uma abordagem inovadora, dando uma dimensão espacial à abordagem. 

Identificou contradições que se expressavam nos discursos oficiais e no 

cotidiano da população cuja solução deu-se em parte, por meio da intervenção no 

espaço urbano, viabilizadas pelo poder público que atuou no sentido de adequar a 

forma urbana às exigências do modo de produção capitalista, favorecendo 

claramente a acumulação de capital de segmentos privilegiados da sociedade, o que 

ele identifica como uma verdadeira estratégia de classe. 

Sua análise faz referência à Milton Santos (1978), utilizando o seu conceito de 

rugosidade para explicar a permanência de formas que haviam resistido à Reforma 

Passos, sendo, portanto, testemunhos de tempos pretéritos. Cita também a Henry 

Lefebvre (2001) no sentido de identificar que mudanças de caráter urbanístico são 

posteriores a mudanças nas relações sociais, tendo como objetivo resolver 

contradições presentes no espaço urbano promovidas por esses processos de 

mudança. Referia-se às reformas urbanísticas implementadas pelo Barão de 

Haussmann na cidade de Paris do século XIX, e analisadas por Lefebvre no livro O 

direito à cidade. 

O texto sobre a periferia de ontem analisado a seguir constitui uma 

continuidade desta abordagem, aprofundando suas análises sobre a ocupação dos 

subúrbios e da periferia da cidade do Rio de de Janeiro. 

 

 

3.4.2. A periferia de ontem: O processo de construção do espaço suburbano 
do Rio de Janeiro, 1870-1930 



	 106	

 

 

Ao buscar entender o processo de construção do espaço suburbano, Mauricio 

aprofunda suas análises sobre a questão da habitação popular na cidade do Rio de 

Janeiro no final do Império e Primeira República. Partindo das análises 

apresentadas em seu livro Evolução Urbana da cidade do Rio de Janeiro e de seu  

texto Da habitação ao habitat, Mauricio tinha o objetivo de mostrar algumas das 

formas que assume a exploração da força de trabalho que residia nessa parte da 

cidade, assim como a reação da população à este contexto por meio denúncia da 

discriminação existente, da luta pela melhoria da qualidade de vida e por um 

distribuição mais justa do produto social. (ABREU, 1987, p.12) 

Acreditava que o trabalho se somaria a uma série de outros que tem refletido 

sobre a periferia das grandes cidades. Na realidade os estudos sobre as periferias 

das metrópoles brasileiras no âmbito da geografia, vinham sendo feitos sob uma 

ótica neopositivista desde o início da década de 1970, abordando a questão da 

mobilidade urbana e o crescimento acelerado das periferias. (ABREU, 1994, p. 243) 

Posteriormente, aproveitando o processo de abertura política que abria espaço para 

abordagens críticas, a contribuição de Castells (2004) foi fundamental no sentido de 

influenciar estudos sobre movimentos sociais urbanos que reivindicavam seu direito 

à cidadania.  (ABREU, 1994, p. 261) 

 Ao retomar a temática, o fez a partir dos levantamentos feitos pelo grupo de 

pesquisa que proporcionaram o contato com uma rica fonte de dados. O texto 

baseia-se nas informações obtidas nos jornais de bairros que retratavam o cotidiano 

de parcelas da cidade de forma vívida e dinâmica. A tiragem era bastante irregular 

porque o trabalho dependia da iniciativa de indivíduos amadores, que se dedicavam 

a lutar pela melhoria da qualidade de vida dos subúrbios e se utilizavam desse 

instrumento de comunicação para apresentar os problemas de cada localidade e 

denunciar os abusos do Estado, do capital nacional e internacional. (ABREU, 1987, 

p.15) 

Analisou o período de 1883-1933, priorizando em sua abordagem a esfera de 

consumo coletivo que considerou ainda pouco discutida, relacionando-os às 

informações obtidas nos jornais locais, fonte de dados muito pouco explorada.  

Ao tratar da periferia de ontem referia-se às parcelas da cidade recém 

incorporadas ao urbano, que conviviam com os mesmos problemas das periferias 
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atuais. Era formada pelos bairros que se criaram ao longo das linhas de trens que 

foram constituídas na segunda metade do século XIX – a Estrada de Ferro Central 

do Brasil, a Leopoldina Railway, a Estrada de Ferro Rio d’Ouro e a Estrada de Ferro 

Melhoramentos -, portanto atuais bairros suburbanos. 

A ocupação dessa área tinha sido uma opção diante do crescente número de 

imigrantes que aportavam a cidade que já passava por uma expressiva crise 

habitacional provocada pela demolição de um grande número de cortiços e casas de 

cômodos levadas a efeito pela Reforma Passos. Esse imigrantes e trabalhadores 

expropriados de seus locais de moradia ou haviam se transferido para as favelas ou 

acabaram se dirigindo para esta área da cidade, facilitadas pelas ferrovias 

recentemente construídas que faziam a ligação com o centro.  

Os subúrbios até o final do século XIX eram ocupados por uma pequena 

classe média formada por funcionários públicos, pequenos comerciantes e operários 

que por possuírem uma maior estabilidade financeira, podiam arcar com os custos 

do transporte diário até o centro. Optaram pelo subúrbio em busca de moradias mais 

baratas e higiênicas, já que o centro da cidade era local de infestação de doenças 

como a cólera, a febre amarela e a varíola.  

Mauricio ressalta que até a Reforma Passos as críticas feitas à 

municipalidade não se detinham em áreas específicas da cidade, apenas 

contrapondo a área urbana à suburbana, reclamando do abandono desta. Após a 

reforma, no entanto, eram inúmeras as críticas ao abandono dos subúrbios e ao 

favorecimento das áreas nobres da cidade – Centro, Tijuca, Catete, Botafogo e 

Copacabana. 

 
O importante a notar aqui é que, até a reforma urbanística, a crítica 
suburbana não particularizava locais da cidade como beneficiários da ação 
da municipalidade. Limitava-se a contrapor a área urbana à suburbana, 
reclamando da menor atenção que se dava a última. 
A reforma urbana comandada por Passos – e as transformações 
localizadas que ela provocou – modificaram, entretanto, esta postura. Se 
de início a reforma foi efusivamente saudada pela imprensa suburbana, que 
dava todo apoio aos planos de remodelação da cidade, este apoio foi, 
entretanto, rapidamente cedendo lugar à crítica, até transformar-se em 
revolta. (ABREU, 1987, p.18) 
 

A imprensa do subúrbio acompanhava todo esse processo denunciando 

incansavelmente essa situação. O objeto das reclamações era o serviço das 

concessionárias de serviços públicos que ofereciam serviços caros e irregulares. 
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Reclamavam do serviço irregular dos trens, dos abusos da City Improvements 

responsável pela implantação do esgotamento sanitário e da Light que tinha 

assumido o serviço de carris complementar ao serviço de trens. Reclamavam 

também dos agentes imobiliários que imobilizavam enormes áreas da cidade, 

avultando o preço dos terrenos colocados à venda, diminuindo a oferta de 

habitações e encarecendo os aluguéis. 
 

Ao terminar a administração Passos a cidade já estava definitivamente 
transformada. Aos bairros residenciais da zona sul, beneficiados por 
melhoramentos que aumentavam os valores de uso e de troca das 
propriedades aí situadas, contrapunham-se agora os subúrbios, 
completamente desprezados pelo prefeito. Encerrado o período Passos, 
para a imprensa suburbana já nada mais havia em comum entre os 
subúrbios e Botafogo. (ABREU, 1987, p.19) 
 

Processava-se assim uma transferência de renda que favorecia os bairros 

nobres da cidade, modelando e consolidando a dicotomia zona sul/subúrbios que 

pode ser identificada ainda hoje, processo iniciado na administração Passos, mas 

que foi se fortalecendo nas administrações municipais posteriores. Exemplo desse 

processo era o bairro de Copacabana, aberto à ocupação em 1892, em 1908 já 

possuía esgotamento sanitário e em 1911 recebia várias obras de saneamento, 

enquanto isso os subúrbios, já densamente ocupados não recebiam a mesma 

atenção. 
 

Os jornais locais repetiam semanalmente todos os melhoramentos que 
eram solicitados e jamais atendidos: limpeza de valas com água estagnada; 
falta de esgotos; falta de nivelamento, limpeza e capinação das ruas; 
deficiência da iluminação a gás; inexistência de calçamento; falta de 
irrigação das ruas (que gerava nuvens de poeira); falta de policiamento e de 
corpo de bombeiros; falta de escolas; falta de jardins públicos; falta de 
passarelas sobre a via férrea (as cancelas eram palco frequente de 
atropelamentos), etc. E, tal como na época da Reforma Passos, a imprensa 
não deixava de denunciar, e nem se conformava com a concentração de 
benefícios apenas no centro e nos bairros burgueses. (ABREU, 1987, p.19-
20) 
 

Várias obras públicas foram realizadas nas áreas nobres da cidade. A 

administração Carlos Sampaio (1920-1922) foi exemplar neste sentido. Visando 

preparar a cidade para as comemorações do centenário da independência, foram 

realizadas duas grandes obras – o arrasamento do Morro do Castelo e o 

saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas, áreas que ainda concentravam população 

operária. O caso da Lagoa ilustra bem o processo. 
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Trata-se da áreas de encontro da Lagoa Rodrigo de Freitas, que até então 
era zona predominantemente operária devido à presença, aí, de várias 
indústrias têxteis. Para o prefeito, entretanto, a Lagoa era zona reservada à 
ocupação burguesa. Era “natural” que, loteada e vendida toda a área 
litorânea, o processo de ocupação da zona sul se “interiorizasse” em 
direção à Lagoa, justificando assim os melhoramentos que, embora 
reclamados pela população operária que aí residia a bastante tempo, só 
agora eram atendidos, e para benefício de outra classe social. Com efeito, o 
saneamento da Lagoa acabou por expulsar grande patê da população 
operária de suas margens, pois as antigas indústrias logo lotearam os seus 
terrenos e transferiram-se para o subúrbio. (ABREU, 1987, p.21-22) 
 

A ausência de resultados para a manifestação individual acabou levando a 

um processo de organização popular por meio das associações de bairros que 

começaram a surgir a partir de 1910, se disseminando por outras áreas dos 

subúrbios. Com o fim da República Velha houve uma redução do processo de 

associação e de reivindicação dos moradores da cidade como um todo, fato que 

Mauricio atribui ao pacto populista então acertado que cooptou lideranças locais, 

promoveu pequenos melhoramentos nos subúrbios, mas não solucionou seus 

principais problemas.  

O trabalho apresentado é inovador por desvendar processos de segregação 

presentes nas periferias do passado, mas que permanecem na atualidade. Os 

mecanismos utilizados para realizar transferência de valor produzidos pelo conjunto 

da cidade, mas apropriados por áreas privilegiadas remonta ao processo de 

expansão da cidade, de modo que as periferias, seja de que tempo for, são 

historicamente espoliadas. Tal lógica continua se reproduzir hoje, em especial nas 

áreas beneficiadas por grandes obras de modernização. 

Particularmente rico foi o acervo consultado, inédito pelo menos no âmbito da 

Geografia, revelando com riqueza de detalhes a reação da população, possibilitando 

uma visão de dentro e conferindo voz aos que tradicionalmente são calados por falta 

de meios que veiculem suas reivindicações.  

O trabalho a seguir continua na linha de tratamento da questão da habitação 

na cidade, agora com enfoque na questão da favela. 

 

 

3.4.3. Reconstruindo um história esquecida: origem e expansão inicial das 
favelas do Rio de Janeiro 
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Reconstruindo uma história esquecida nos remete a um processo de pensar a 

pesquisa urbana desenvolvida por Mauricio, em seu resgate resgatar do que estava 

perdido nos arquivos e bibliotecas da cidade, que por meio de um trabalho quase 

artesanal de busca de agulhas em palheiros, proporcionaram-lhe a oportunidade de 

resgata o processo de origem e expansão da favelas do Rio de Janeiro. O primeiro 

de seus trabalhos foi publicado em parceria com Lilian Vaz (1991), o segundo 

apresentado no centenário da favela (Abreu, 1993) e o último publicado no ano 

seguinte (ABREU, 1994).  

O trabalho foi publicado quando Mauricio já estava no seu pós-doutorado, 

portanto, no período seguinte ao aqui tratado. A opção pela análise do trabalho 

mesmo rompendo a periodização estabelecida justifica-se por considerar-se que o 

mesmo é fruto do investimento na pesquisa realizados antes da viagem e que faz 

parte de um conjunto uno formado por ele e os dois trabalhos já citados 

anteriormente. 

Identificando um silêncio quase absoluto sobre a origem e expansão da favela 

até a década de 1940, Mauricio propõe-se a estudar os primeiros anos desta forma 

de habitar, concentrando-se no período compreendido entre o final do século XIX e 

1930. Acredita que dois motivos explicam a ausência de estudos sobre o início do 

processo de favelização, o primeiro ligado a própria dificuldade de obtenção de 

informações sobre o assunto e o segundo porque dois importantes trabalhos42 

publicados na década de 1960 sobre a temática, afirmam que a favela só ganhou 

importância no espaço urbano carioca após 1940, levando pesquisadores 

posteriores a negligenciarem o período anterior. 

Além disso, até 1937 a favela existia de facto, mas não de jure, pois era 

considerada uma habitação temporária e não aparecia nas estatísticas oficiais. 

Neste ano o Código de Obras reconhece a sua existência desta forma de moradia, 

sendo feito o primeiro levantamento oficial, de modo que a partir da década de 1940 

esta situação se modifica fruto das ações públicas para combate a falta de 

salubridade da cidade. Neste período são realizados vários levantamentos e 

cadastramentos com o objetivo de transferir a população que morava nestas 

																																																													
42 O primeiro foi RIOS, José Arthur. Aspectos humanos da favela carioca: Estudo socioeconômico 
elaborado por SAGMACS. O Estado de São Paulo, São Paulo, v. 13, 1960, o segundo, PARISSE, L. 
Favelas do Rio de Janeiro – evolução, sentido. Rio de Janeiro: CENPHA, 1969. 
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habitações, para parques proletários que seriam construídos pelo governo. Motivos 

políticos também justificam essas ações já que no ano de 1947 o Partido Comunista 

teve expressiva votação nestas áreas. (ABREU, 1994, p.35) 

A ausência de documentos oficiais que tratassem da temática fez com que 

fossem procuradas fontes alternativas que suprissem esta ausência de informações. 

A opção foi o uso dos jornais de época que, mesmo oferecendo uma visão distorcida 

da favela movida pela postura tendenciosa que condenava esta opção de moradia, 

oferece um acompanhamento rico e pouco explorado do dia a dia da cidade. A 

escolha recaiu sobre o Jornal do Comércio por considerar que o mesmo oferecia 

mais espaço às causas populares, portanto teria uma tendência maior a retratar a 

questão. (ABREU, 1994, p.35) 

Como já foi retratado nos trabalhos analisados anteriormente, o período 

objeto de estudo é prenhe de contradições. Em 1888 a abolição da escravatura e no 

ano seguinte a Proclamação da República impunham uma série de mudanças 

econômicas, sociais e políticas ao país que se  integrava cada vez mais 

profundamente à nova ordem mundial agora reestruturada com a chegada da 

segunda revolução industrial. A capital do país crescia demograficamente tanto 

como consequência da abolição da escravatura, pois para ela acorriam muitos dos 

escravos libertos, quanto pela crescente entrada de migrantes, agravando a crise 

habitacional; a cidade recebia investimentos estrangeiros direcionados basicamente 

aos transportes e a infraestrutura urbana, mas mantinha sua forma urbana de 

tempos coloniais que dificultavam a circulação de pessoas e mercadorias; a questão 

sanitária ganhava maior expressividade a cada ano, criando dificuldades ao 

comprometer as próprias articulações da cidade com o mercado internacional.  

A principal ação do Estado no combate às epidemias era a busca pela 

erradicação das habitações coletivas na cidade, as quais considerava-se fonte de 

disseminação de doenças. Para isso tinham o apoio da Academia de Medicina e da 

polícia que temia o potencial de agitação política existente nessas aglomerações. As 

pressões tiveram efeito e a partir de 1890 muitas dessas habitações foram 

demolidas, colocando na rua milhares de pessoas. 

Neste contexto surge a favela ainda no século XIX, favorecida tanto pela crise 

habitacional que a cidade vivia, quanto pela crise vivenciada no início da República 

com a Revolta da Armada (1893-94). A questão estava ligada a falta de alojamento 
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suficiente para os soldados no Rio de Janeiro, desse modo, após ocupação do 

Convento, os soldados foram liberados para ocupar o Morro de Santo  Antônio. 
 

Em abril de 1987, antes mesmo do fim da campanha de Canudos, a 
Prefeitura já tentava, entretanto, resolver esta irregularidade. Informando 
que havia no morro de Santo Antônio vários “galpões de madeira ... 
construídos por ocasião da Revolta, por ordem do governo e outros por 
conta própria”, um agente municipal solicitava o envio de uma comissão de 
engenheiros para vistoria-los. (ABREU, 1994,p.37) 
 

 Havia também indicações de que entre 1893/1894 tinha iniciado a ocupação 

no Morro da Providência em consequência da demolição do cortiço Cabeça de 

Porco que abrigava cerca de duas mil pessoas. O cortiço era localizado ao pé deste 

morro e o seu dono também era proprietário de alguns terrenos na área, tendo 

permitido a sua ocupação. 

Posteriormente, era veiculado na imprensa em 1901 a existência de vários 

casebres no morro de Santo Antônio, que estavam formando um novo bairro sem 

licença e autorização da prefeitura. Era o início da divulgação das informações sobre 

favela na cidade. 
 

O impacto da denúncia foi imediato. O prefeito Xavier da Silveira dirigiu-se 
imediatamente ao local e descobriu a existência, não de 150, mas de cerca 
de 400 casinhas que, segundo ele, “eram verdadeiros chiqueiros, não 
podendo nelas habitar pessoa alguma”. Surpreendeu-se também ao 
constatar que, embora os primeiros casebres tivessem sido construídos por 
militares, eram esses moradores agora francamente minoritários; segundo 
ouviu no local, “essas casinhas, outrora feitas por soldados, foram por estes 
vendidas a paisanos”. (ABREU, 1994, p. 37) 
 

A reforma urbana de Pereira Passos (1902-1906) fez aumentar ainda mais a 

crise habitacional, pois em pouco tempo um grande número de cortiços foram 

demolidos. A solução para esta população eram os subúrbios ou adensar ainda mais 

os cortiços que ainda resistiam. Para Mauricio a falta de referências à favela pode 

revelar que este tipo de habitação ainda não era tão expressiva. De qualquer forma, 

a disseminação das favelas pela cidade ocorreu durante a reforma urbana.  
 

Terminada a reforma, entretanto, os jornais dão-se conta que a nova 
fisionomia do Rio não se resumia apenas às amplas avenidas que surgiram 
ou aos novos edifícios, em estilo eclético, que agora embelezavam a área 
central. Não muito longe desses “símbolos do progresso”, uma quantidade 
apreciável de barracos, verdadeiras negações da modernização urbana, 
também havia se incorporado à paisagem urbana da cidade. (ABREU, 
1994, p.38) 
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A leitura de jornais vai oferecendo assim a possibilidade de construção 

empírica do processo de expansão das favelas pela cidade. Vão surgindo 

informações sobre o morro da Babilônia (1907), Salgueiro (1909), Mangueira (1910). 

O ritmo se intensificou a partir de 1910 de modo que: 
 

No curto espaço te dez anos, surgem, pois, diversas favelas na paisagem 
carioca. Em comum, elas apresentam não apenas a localização nas 
encostas dos morros da cidade, mas também a proximidade de importantes 
fontes de emprego, tanto no centro como nos bairros residenciais. A partir 
da década de 1920, a expansão das favelas tornar-se-ia multidirecional e 
incontrolável. (ABREU, 1994, p.38) 

 

Mauricio identifica que o termo favela é utilizado até aqui apenas em 

referência ao morro da Providência. Dizia-se, devido a presença no morro de 

soldados vindos da campanha militar de Canudos, que haviam dado o nome de uma 

colina do sertão baiano ao morro da cidade. O aumento da criminalidade na área à 

semelhança do que ocorria em outros bairros densamente ocupados da cidade, 

acabou por fazer a associação entre Morro da Favela (Providência) e visões 

pejorativas. Em 1902 ele já é tido como local perigoso, onde era grande a 

criminalidade. 
 

Durante toda a década de 1910, a imprensa utiliza essa palavra sempre 
com F maiúsculo, indicando tratar-se de nome próprio, de um lugar 
específico da cidade. Isso não impede que as descrições do morro da 
Favela sejam sempre carregadas de significados negativos e de alusões 
pejorativas, tais como “o fantástico morro da Favela”, “a terrível Favela”, a 
“já tristemente famosa Favela”, “o célebre morro da Favela”. 
 

Posteriormente a conotação pejorativa é transferida a todas as aglomerações 

de habitações rudimentares, normalmente ocupando os morros da cidade. 
 

A partir de 1920, e em função de sua enorme difusão pelo espaço urbano, o 
termo favela se generalizou. E adotando uma nova forma, substantiva e 
com f minúsculo, passou a designar todas as aglomerações de habitações 
toscas que surgiam na cidade, geralmente nos morros e que eram 
construídas em terrenos de terceiros e sem aprovação do poder público. 
(ABREU, 1994, p.40) 
  

De qualquer forma é importante ressaltar que documentos oficiais 

consultados lhe permitiram identifica que a imagem de criminalidade e 

vagabundagem associada aos habitantes das favelas não foi unanimidade. Everardo 

Backheuser, geólogo da prefeitura espantava-se com a precariedade das 

construções do morro da Favela, reconhecia que ali moravam também operários, 
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cuja falta de opções havia levado a ocupar os morros da cidade. No entanto, 

prevalecia a  imagem negativa nos comentários da imprensa e na visão da polícia. 

A ausência de focos de rebelião na cidade a despeito do enorme crescimento 

da população que ocupava as favelas chama a atenção. Mauricio identifica que as 

favelas acabaram se tornando fator de estabilidade e válvula de escape para a 

tensão social, diante da enorme crise habitacional que existia. Além disso, a 

permanência das favelas não comprometia os ganhos do capital que, ao contrário se 

beneficiava com farta mão de obra para a indústria, a construção civil e os serviços 

domésticos. (ABREU, 1994, p.41) 

Isto, no entanto, não significou a favela tinha uma existência tranquila. A 

favela do morro de Santo Antônio foi removida em 1901, mas retornou ao local 

durante a reforma Passos. Em 1910, vários barracos foram removidos e muitos se 

transferiram para o morro do Telégrafo, atual Mangueira. O mesmo ocorria com 

outras favelas. 
 

Expulsos de um local, os favelados logo dirigiam-se a outro lugar e, ali, 
davam início a uma nova favela. Essa “migração” ou “dança” das favelas é 
claramente apontada por Mattos Pimenta que, a partir de 1926, escreveu 
uma série de artigos sobre as favelas do Rio. Liderando uma campanha 
iniciada pelo Rotary Club, Mattos Pimenta visava, com seus artigos, 
sensibilizar as autoridades federais para a necessidade de construir 
habitações proletárias. (ABREU, 1994, p.41) 
 

Diante desta realidade Mauricio aponta que antes de serem do interesse do 

capital ou do Estado a permanência da favela constitui-se em verdadeira resistência 

e luta pelo direito à cidade empreendida pelos habitantes mais pobres da cidade do 

Rio de Janeiro, resistência e luta que permanece até hoje.  

Na década de 1920, segundo ele, houve a consolidação da favela na 

paisagem da cidade do Rio, mas sua imagem se modifica significativamente. 

Contribuiu para isso o movimento modernista de 1922 que passa a valorizar 

elementos culturais nativos. Neste sentido, a favela passa a ser vista como local de 

beleza e lirismo que, inclusive, atraía a atenção de estrangeiros. 
 

Lugar de homens valentes, de mulheres sensuais e de melodia inebriante 
dos violões, a favela, ainda que sem perder a característica de “ mundo 
infecto” e de “local de assassinos”, passa agora a ser exaltada por poetas, a 
ser retratada por pintores. Seus personagens, que só atingiam o domínio 
público a partir da crônica policial, invadem agora o repertório dos sambas 
que exaltam a “cabrocha” a “casinha pequenina”, o malandro, sambas 
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esses que se popularizaram rapidamente, atingindo todas as camadas 
sociais. (ABREU, 1994, p.42) 
 

Se por um lado a imagem da cidade ganha uma visão idílica, por outro 

adquire um outro significado. Por ocasião da visita do escritor fascista Filippo 

Marinetti em 1926, repórteres relatavam chefes locais que aturavam no morro 

enviaram representantes à Delegacia Policial para receberem o escritor e sua 

comitiva, para guiá-los em um passeio pela favela. Neste sentido a favela ganha 

uma dimensão de território disputado por grupos que recebem o “respeito” da polícia 

local. 

A abordagem feita por Mauricio neste texto, mas também nos dois outros 

anteriormente mencionados, desvenda uma série de aspectos sobre a história da 

favela. Por meio da leitura dos jornais e de documentos outros obtidos pelo grupo de 

pesquisa, busca e consegue alcançar o objetivo de preencher a lacuna existente 

sobre o assunto – a origem e expansão inicial da favelas pela cidade do Rio de 

Janeiro.  

O uso de fontes documentais pouco exploradas vai oferecendo a 

possibilidade de elucidação desses pontos obscuros da realidade urbana carioca, 

dando também o ensejo para a construção de novas leituras dos fatos analisados, 

conferindo consistência às suas análises. 

O trabalho de pesquisa que levantava documento por documento dos 

arquivos teve seu resultado e foi possível retroceder ao possível início da favela. 

Delimitando sua origem ainda no século XIX, portanto, antes da reforma Passos, 

desconstruiu o senso comum de que a mesma havia ganhado expressão apenas 

após 1940.  

Em trabalho posterior Licia Valadares (2000)43 aponta outro caminho para o 

surgimento da favela, com início em período ainda anterior, identificando uma favela 

em formação na Quinta do Caju,  na década de 1880. É possível que a mesma não 

tenha sido identificada e qualificada anteriormente pelo seu tamanho reduzido ou por 

estar distante do centro nervoso da cidade onde se davam primordialmente os 

embates relacionados à questão da salubridade pública e ao combate às habitações 

coletivas. Este contexto já havia sido levantado por ABREU e VAZ (1993) quando 

																																																													
43 A autora cita trabalho de 1958 de BERNARDES, L.M.C.. Pescadores da Ponta do Caju: aspectos 
da contribuição de portugueses e espanhóis para o desenvolvimento da pesaca na Guanabara. 
Revista Brasileira de Geografia, 20, 2, abr.-jun.: 49-69. 
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em documento de 1865 fazia-se referência a uma população pobre que buscava os 

arrabaldes da cidade ou seus morros e outro de 1881. Para eles seriam formas 

embrionárias de favela. De qualquer forma, é uma questão ainda em aberto que 

necessita maiores estudos. 

Sua preocupação em abordar de forma ampla a questão da favela revela-se  

no seu cuidado não apenas em desvendar o seu início e expansão pela cidade, mas 

também em abordar outros aspectos ainda pouco explorados como a forma como foi 

construída e transformada a sua imagem tanto na imprensa da época como nos 

documentos oficiais. 

Revela sensibilidade para identificar no mar de documentos lidos a 

informação relevante, útil que ganha significado no contexto do cotidiano da cidade. 

Neste contexto encontra-se a percepção da mudança sutil do uso do F maiúsculo 

para referir-se a uma favela em particular  e f minúsculo quando referida 

genericamente. Outro exemplo encontra-se na percepção da mudança da relação 

entre líderes da favela e a polícia, possibilitando a ele identificar alterações na 

relação entre poder público, representado pela polícia, e os “chefões” da Favela. 

Alteração importante que revela mudanças na favela que adquire dimensão de 

território apropriado e controlado. 

Diante das questões hoje vivenciadas pela população carioca, o texto é 

absolutamente atual, pois retrata uma realidade vivida ainda hoje por boa parte de 

sua população.  

 

 

3.4.4. O estudo geográfico da cidade no Brasil 
 
 

O estudo geográfico da cidade no Brasil, foi produzido por Mauricio Abreu em 

meados de 1989 a convite da Associação de Geógrafos Brasileiro (AGB), tendo 

como objetivo realizar uma avaliação da produção da Geografia urbana brasileira. 

Como já foi dito anteriormente, o trabalho foi apresentado no 1o Simpósio Nacional 

de Geografia Urbana, realizado em São Paulo, chamando a atenção pelo volume de 

trabalho envolvido, considerando que foram cobertos desde os primórdios da 

disciplina até o final dos anos 1990, com o registro de quase mil referências 

bibliográficas listadas ao final do artigo. 
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Consultando as bibliotecas da UFRJ e da Universidade de São Paulo, o 

trabalho é referência obrigatória para quem se dedica à reflexão da Feografia 

urbana, sendo considerado pelo próprio Mauricio e por muitos de seus parceiros, um 

dos seus principais trabalhos. Neste sentido as citações a seguir ilustram essa 

opinião. 
 

Ele faz todo o percurso sobre a cidade na geografia brasileira. É um 
trabalho lapidar. Ele foi tão fundo, pegou textos tão difíceis de conseguir, os 
anais de eventos, só de bibliografia , eu acho que tem umas 80 páginas. 
(HAESBAERT, 2015) 
 
Um dos melhores textos dele eu acho que é o estudo da história da 
geografia urbana, aquilo é quase um livro, são cento e tantas páginas, que 
mostram o tipo de pesquisa, porque ele foi avaliando diferenças de 
paradigmas, diferentes correntes. (VASCONCELOS, 2016) 
 

Diante da multiplicidade de caminhos a escolher, estabeleceu alguns critérios 

que lhe deram parâmetros a seguir e delimitaram o corpo de sua análise. Estipulou 

como norma a análise dos trabalhos realizados por geógrafos brasileiros, exceção 

feita ao primórdios da Geografia brasileira marcada pela influência de autores 

estrangeiros. Nesse sentido resgata a Anthropogeographie (1891) de Ratzel, Vidal 

de La Blache e Jean Brunhes. (ABREU, 1994, p.200-203) 

Outros limites estabelecidos foram a análise apenas dos trabalhos cuja 

temática contemple a escala intraurbana e que atingiram o domínio público seja por 

meio dos programas de pós-graduação via publicação ou defesa de teses e 

dissertações, ou que foram publicados em forma de resumo nos anais de 

congressos. Tais parâmetros que nortearam sua análise, restringiram o escopo de 

trabalhos a serem consultados, permitindo-lhe focar em um segmento dos estudo 

geográfico da cidade, possibilitando a avaliação da produção. Para tanto Mauricio 

resgata autores e seus trabalhos, conceitos utilizados, as tendências teórico 

metodológicas, as influências internacionais de dentro e de fora da Geografia, 

principais eventos e instituições, fazendo também a contextualização histórica da 

produção e dos momentos de ruptura. 

Divide o trabalho em seis partes (i) Pensamento geográfico e a cidade: 

primórdios; (ii) A escola-francesa chega ao Brasil: a "Geografia tradicional"; (iii) A 

Geografia neopositivista e a "revolução quantitativa"; (iv) A caminho de uma 

Geografia renovada; (v) A produção geográfica atual; (vi) Cidade e ambiente,  que 

contemplam desde os clássicos que influenciaram a os estudos iniciais sobre a 
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cidade, até  os trabalhos decorrentes das mudanças teórico metodológicas 

promovidas pela Geografia crítica.  

O primeiro item retoma a influência de Ratzel considerando-o  precursor da 

temática urbana na Geografia, ainda que só na década de 1920 ela seja objeto de 

estudo sistemático, recuperando o conceito de posição/situação, fundamental em 

sua obra. Por outro lado a influência de Vidal de La Blache se dá por meio do 

conceito de sítio considerado fundamental para os estudos sobre as cidades, 

conferindo um viés naturalista aos estudos urbanos. Esta seria a principal base da 

Geografia que se implantaria no Brasil, também chamada de Geografia tradicional. 

(ABREU, 1994, p. 203) 

No segundo item denominado A escola-francesa chega ao Brasil: a 

"Geografia tradicional", ressalta o papel inovador de Carlos Delgado de Carvalho 

como o introdutor de uma “Geografia moderna” de origem francesa, destacando sua 

luta contra um ensino descritivo e enciclopédico. Posteriormente, a vinda de Pierre 

Deffontaines e de Pierre Monbeig  na década de 30, vieram reforçar um processo de 

inovação já existente no país. Nesta abordagem o trabalho de campo tem papel 

fundamental. 
 

Com efeito, diretamente influenciada pela geografia francesa, já 
tradicionalmente refratária à teorização, a geografia brasileira fez do 
trabalho no campo, do contato direto com a observação, uma atividade não 
apenas fundamental de pesquisa, como também de aprendizado. Não seria 
exagero afirmar que foi no trabalho no campo – e não nas faculdades -  que 
a primeira geração de geógrafos obteve, verdadeiramente, a sua formação. 
(ABREU, 1994, p. 205) 

 

Mauricio atribui a Pierre Monbeig, por meio do seu trabalho O estudo 

geográfico das cidades44 de 1941, o início da Geografia urbana no Brasil, mesmo 

existindo estudos anteriores. O fato de ter realizado o primeiro tratado metodológico 

sobre o assunto no Brasil, assim como à repercussão que teve ao influenciar uma 

série de outros trabalhos apresentados no IX Congresso Brasileiro de Geografia, 

ocorrido em Florianópolis em 1940, justificam a indicação.  

A proposta metodológica de Monbeig consistia, na aplicação do método 

regional ao estudo da cidade. Seria uma síntese urbana com a integração dos 
																																																													
44 MONBEIG, P. . O estudo geográfico das cidades. Revista do Arquivo Municipal [de] São Paulo, v. 
7, n. 73, 1941b. Transcrito em: Boletim Geográfico, v. 1, n. 7, p. 7-29, 1943, em: MONBEIG, P. Novos 
estudos de geografia humana brasileira. São Paulo: DIFEL, 1957. p. 33-77, e em Cidades, Vol. 1, No 
2, 2004, p.277-314. 
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aspectos físicos e humanos  onde seriam apresentados o sítio da cidade, a posição, 

sua evolução histórica, a fisionomia e estrutura, as funções urbanas e o raio de ação 

da cidade. Ressalte-se a importância que ele dava ao mapeamento das 

informações, especialmente aquelas obtidas em campo e ao  caráter idiográfico dos 

estudos, característica da Geografia tradicional. 
 

Para Monbeig, a cidade, assim corria as diversas partes que a constituíam, 
tinham uma "alma", que cabia ao geógrafo descobrir. Por essa razão, não 
havia lugar no estudo urbano para modelos, para "sistematizações". O 
objetivismo científico (da Escola de Chicago, por exemplo), deveria ser 
rejeitado pela Geografia, pois ele levaria necessariamente à sua 
"desumanização", já que "ninguém acredita ter mostrado o homem, quando 
este foi contado como um rebanho de gado". (ABREU, 1994, p. 210) 
 

A proposta metodológica de Monbeig das monografias urbanas contou com a 

divulgação promovida pelos encontros da Associação de Geógrafos Brasileiros cujas 

reuniões tinham como objetivo a apresentação de trabalhos científicos e a realização 

de trabalho de campo com os participantes do encontro. Identifica os anos 1950 

como a década das monografias urbanas, elegendo-as como o formato padrão dos 

estudos sobre a cidade. 
 

Ela apareceu sob variadas formas, seja como resultado do trabalho de 
campo efetuado durante as assembleias gerais, seja por iniciativa própria 
de pesquisadores isolados (que seguiam, entretanto, o mesmo método 
monbeigiano), seja ainda como capítulo específico de estudos regionais. 
(ABREU, 1994, p.220) 
 

O período chamado de “Geografia tradicional” não foi marcado pela presença 

exclusiva das monografias urbanas. Na década de 1960 Mauricio detecta o que 

chamou de sinais de mudança fruto das debates ocorridos no XVIII Congresso 

Internacional de Geografia de 1956. Os debates sobre o urbano passaram a incluir, 

por iniciativa de Lysia Bernardes, a análise do grau de centralidade urbana com a 

determinação da área de influência da cidade, levando ao aumento do interesse pela 

temática em detrimento dos estudos intraurbanos. Contextualizando o momento, 

Mauricio ressalta as mudanças por que passava o país justificando a mudança 

temática em direção ao tema da metropolização, que colocaram em segundo plano 

as monografias urbanas. 
 

Com efeito, num país que passava por transformações radicais em sua 
base econômica, onde as forças de acumulação capitalista redesenhavam 
toda a estrutura espacial de fixos e de fluxos, seja através da aceleração do 
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processo de formação de áreas metropolitanas, seja via a reformulação do 
padrão de relações interurbanas, seja ainda mediante o redesenho de toda 
a organização interna das cidades, não eram mais possível e nem relevante 
concentrar esforços no estudo monográfico tradicional. (ABREU, 1994, 
p.228) 
 

Importante na análise de Mauricio sobre o período da “Geografia tradicional” 

foi o registro sobre o legado deixado pelos estudos deste período. Chamando a 

atenção para a extensa produção que se debruça sobre o urbano, tem a 

preocupação de ressaltar que dentre os muitos, existem alguns que poderiam fazer 

parte “da galeria de honra da produção geográfica nacional” mas que, infelizmente 

foram descredenciados pelas mudanças teórico metodológicas posteriores.  
 

É necessário, pois, que recuperemos o legado da Geografia Tradicional, o 
que não quer dizer que deixemos de apontar suas limitações. Com efeito, 
se sua proposta empirista-naturalista parece pertencer hoje apenas à 
história do pensamento geográfico, sua rica produção científica constitui-se 
em ponto de partida fundamental para o avanço teórico e conceitual da 
Geografia. (ABREU, 1994, p.233) 
 

Neste processo de resgate da contribuição da “Geografia tradicional” ressalta 

a importância das categorias paisagem, região, território e espaço, as quais foram 

renovadas teoricamente, voltando a fazer parte do temário da disciplina.  Além disso, 

ressalta as técnicas de descrição e representação praticadas no período, que 

apresentam enorme riqueza empírica, retratando realidades que não existem mais, 

sendo estes trabalhos instrumentos preciosos no resgate do passado, o que lhes 

atribui valor de documento histórico. 

O terceiro período retratado no trabalho, A geografia neopositivista e a 

"revolução quantitativa", analisa os estudos intraurbanos elaborados pela Geografia 

quantitativa na segunda metade da década de 1960.45 A ênfase estava na realização 

de uma Geografia aplicada ao planejamento territorial, demandada pelos governos 

militares que assumiram o poder no Brasil a partir de 1964, e não a partir de 

inquietações teóricas que requeressem uma renovação teórico conceitual.  

Neste sentido, Mauricio entende que, para atender a esta demanda, as 

temáticas privilegiaram os estudos interurbanos. Os estudos intraurbanos, não tão 

apelativos, foram influenciados por esta nova proposta a partir da aplicação de 

																																																													
45 No capítulo anterior foram feitas análises sobre este período da Geografia, de modo que neste 
momento serão feitas observações sobre os estudos intraurbanos a partir das análises feitas no texto 
em questão. 
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modelos que buscavam generalizações, ou seja, aquilo que seria comum a todas as 

cidades. (ABREU, 1994, p.238) 

A ausência de bases teóricas com esta abordagem na Geografia fez com que 

os pesquisadores fossem em busca de instrumental teórico na sociologia e na 

economia. O principal referencial teórico adotado foram os estudos de ecologia 

humana, antes rejeitados pela prevalência do método monbeigiano de análise das 

cidades. De qualquer forma, a preocupação primeira nos estudos era a busca de 

padrões que validassem os modelos utilizados. Neste sentido Mauricio identifica dois 

grupos de trabalhos: os que apenas se preocupavam com a identificação destes 

padrões e os que tinham em mente também a relação entre padrões e processos 

geradores. Os primeiros perfazem a grande maioria dos estudos. (ABREU, 1994, 

p.238) 
 

Não há dúvida que o "tipo" de trabalho que passou a ser realizado pelos 
geógrafos a respeito da cidade modificou-se sobremaneira na década de 
70. Amparados por bases teóricas novas - o que os diferenciava do trabalho 
geográfico tradicional, de cunho essencialmente empirista - esses 
profissionais pretenderam, com seus estudos, apontar os mais variados 
padrões de distribuição de fenômenos no espaço urbano, revelando não 
apenas as configurações visíveis da cidade, como também uma série de 
outras dimensões do urbano que não poderiam ser observadas, nem a olho 
nu, nem através da superposição de mapas. Pretenderam também, em 
muitos casos, oferecer "subsídios ao planejamento".  

 

Utilizando-se de técnicas de agrupamento e análise fatorial os estudiosos 

podiam identificar padrões multidimensionais, ou ainda detectar padrões locacionais 

das atividades urbanas ou de uso do solo urbano, utilizando-se de modelos 

inspirados na Escola de Chicago ou na economia neoclássica baseados nas ideias 

de Von Thünen.  

Neste sentido, é relevante o questionamento de Mauricio sobre se realmente 

houve uma “revolução neopositivista” na Geografia urbana brasileira, pois aqui não 

foi possível seguir o principal diferenciador do neopositivismo: a busca de leis gerais 

a partir do raciocínio lógico dedutivo.  
 

Em outras palavras, embora o discurso neopositivista tenha sido importado, 
nem o seu objetivo (teorizar), nem o seu método característico (o dedutivo) 
foram adotados plenamente pelos geógrafos brasileiros, resultando daí um 
movimento de transformação incompleto, mistura de novo e antigo; enfim, 
um movimento que trouxe contribuições à Geografia Nacional mas que, por 
falta de consistência teórica, não conseguiu se impor diante dos ataques 
que recebeu no final da década de 70. (ABREU, 1994, p.245) 
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Sua avaliação, no entanto, não deixa de identificar aspectos positivos 

deixados por esta corrente da Geografia. Aponta a contribuição oferecida por uma 

maior preocupação com a  fundamentação teórica e metodológica das pesquisas 

associado ao abando do empiricismo do período anterior, além disso a definição da 

Geografia como ciência social, foi fundamental. 

Prosseguindo em sua análise Mauricio aborda o processo de renovação da 

Geografia no item A caminho de uma geografia renovada, identificando sinais de 

mudança dentro da Geografia tradicional com autores como Pierre George que 

passou a dar maior importância às questões sociais. O mesmo processo de 

questionamento ocorreu também dentro do neopositivismo cujos seguidores já 

levantavam uma preocupação com a relevância social da disciplina.  

Certamente o contexto social dos anos 1960 favoreceram em muitos esses 

questionamentos, em especial porque as teorias vigentes não conseguiam dar conta 

de explicar os movimentos que agitavam as cidades no período. 
 

Com efeito, as brutais transformações que afetaram nessa época as 
estruturas sociais do mundo capitalista (e especialmente as suas cidades) 
puseram a nu a fragilidade das concepções teóricas que as sustentavam e 
exigiram, por conseguinte, um novo e redobrado esforço de compreensão. 
Havia que repensar essas transformações que estavam ocorrendo. Havia 
também que repensar as cidades, e foi em direção a esses objetivos que 
diversos pensadores sociais decidiram investir seu tempo.  (ABREU, 1994, 
p.248) 
 

Esses pensadores a qual ele se refere apresentaram seus trabalhos no início 

dos anos de 1970, compondo duas contribuições, a primeira de David Harvey (1980) 

com as proposições neoliberais do livro A justiça social e a cidade. A segunda teve 

sua origem no pensamento marxista francês após 1968, dentre os que mais se 

destacaram estava Manuel Castells (2004) e Jean Lojkine (1977). 

Tendo apresentado as principais contribuições desse período de transição, 

Mauricio apresenta a produção recente na Geografia urbana no item A produção 

geográfica atual. Reconhecendo que o processo de questionamento dos estudos 

sobre a cidade não estavam restritos à Geografia. A crítica levou primeiro ao 

aparecimento de um novo temário nos trabalhos, surgindo uma “Geografia de 

denúncia” que, mesmo não rompendo com a Geografia neopositivista, altera seu 

conteúdo. Buscava-se agora relacionar processo e forma espacial, influenciados 

pelos questionamentos oferecidos pelas duas contribuições anteriormente 

apresentadas. Os novos conteúdos privilegiam a temática metropolitana, o papel 
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exercido pelo Estado, a percepção do espaço como um campo de forças, 

segregação urbana e a análise das transformações do espaço urbano ao longo do 

tempo. (Abreu, 1994, p.251-255) 

Chama a atenção para a importante mudança de concepção promovida pela 

Geografia crítica, ao considerar que o espaço é produzido pela sociedade por meio 

do trabalho.  
 

Já que é produto da sociedade, o espaço geográfico irá refletir, obviamente, 
tanto a sua estrutura como a sua dinâmica. Em outras palavras, como é da 
sociedade que o espaço geográfico recebe a sua forma e o seu conteúdo, a 
sua compreensão total só será possível se estiver acoplada à compreensão 
da sociedade. Esta, por sua vez, não é imutável. Daí, toda compreensão 
que obtenhamos do espaço será sempre e necessariamente historicamente 
determinada, isto é, estará sempre relacionada ao grau de desenvolvimento 
a que chegam, nessa sociedade, as forças produtivas, as relações de 
produção e a cultura. (ABREU, 1994, p.) 
 

A explicação bastante didática do que é a Geografia crítica o espaço como 

produto social, relacionando-o ao estudo do movimento da sociedade, pois nele 

estão imbricados os conflitos de interesse e seus valores culturais, daí indicando 

como caminho a utilização dos conceitos de modo de produção e de formação 

social, para sua melhor compreensão. (ABREU, 1994, p.257-258) 

As insatisfações quanto ao modo como eram feitos os estudos de Geografia 

foram canalizados para o 3º. Encontro Nacional de Geógrafos de 1978, ocorrido em 

Fortaleza. No entanto, Mauricio identifica que os trabalhos apresentados no encontro 

anterior, realizado em Belo Horizonte dois anos antes, já revelavam claramente a 

insatisfação. O movimento se contrapunha também ao próprio contexto vigente da 

ditadura militar, de modo que se tornou uma frente ampla de oposição tanto à prática 

da disciplina quanto ao contexto social vigente. Na verdade este era o cimento que 

unia e encobria as diferenças existentes entre as diferentes abordagens. 
 

De proposta teórica que era, veiculada por alguns poucos geógrafos - que 
se uniam, ademais, numa frente política coesa -, esse movimento de 
renovação crítica logo passou a apresentar contradições internas 
insuperáveis (como só ia acontecer com as "frentes"), e acabou por se 
transformar numa série de "geografias críticas". A uni-las temos, hoje, a 
rejeição do modo (neo)positivista de pensar e o compromisso explícito com 
a transformação da sociedade; separando-as temos uma grande 
diversidade de propostas teóricas e, principalmente, de atuação política. 
Consequentemente, temos também uma Geografia mais diversificada, mais 
polêmica, e por isso mesmo mais rica. (ABREU, 1994, p.259) 
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Mauricio faz uma apanhado das temáticas tratadas sob a abordagem da 

Geografia crítica. Ainda que variadas, possuem elementos de convergência como a 

interdependência entre a cidade e a prática social e o compromisso com 

transformação da sociedade. Nesse sentido, adquire importância a questão do 

“direito à cidade” e a rejeição da ideologia do caos urbano”, considerando-se que 

existe uma lógica por trás da aparente “desordem”, a lógica do processo de 

acumulação capitalista. Desta forma são estudados o processo de construção e 

reprodução das favelas, dos bairros da periferia e dos conjuntos habitacionais de 

baixa renda, ressaltando-se também os estudos que focavam os movimentos sociais 

urbanos, não apenas sob a ótica dos meios de consumo coletivo, mas o direito de 

acesso à terra urbana. (ABREU, 1994, p.265-266) 

Outra linha de abordagem do período foi a identificação do papel dos agentes 

de produção do espaço urbano, em especial a ação do Estado devido ao seu poder 

organizador e da consequência dessa atuação em favor de determinados grupos 

privilegiados, promovendo transferências de valor. 

Considerando o contínuo processo de transformação do intraurbano, 

destacam-se também os trabalhos que analisam o processo de 

produção/destruição/reprodução que ocorre dentro da cidade, apontando que os 

mesmos devem acompanhar o movimento geral da economia capitalista para que 

possam captar a atuação dos agentes de transformação e seus respectivos modos 

de atuação em cada momento histórico. 

Por último encontram-se duas temáticas, a primeira analisa a cidade e seus 

reflexos no processo de acumulação de capital no campo, já a segunda estuda o 

espaço como instrumento de reprodução do capital sendo a cidade o local em que 

se articulam os processos de produção, troca e circulação de capital. 

O último item a ser tratado no trabalho é o que relaciona o a cidade com a 

questão ambiental, focando na qualidade de vida urbana, na degradação ambiental 

fruto da poluição, ilhas de calor e da falta de planejamento do uso do solo urbano. 

Ao final do trabalho Mauricio ressalta alguns pontos importantes dentro do 

processo de avaliação dos estudos da Geografia crítica. Ressalta que esses estudos 

ao buscarem a essência, correm o risco de perder o processo dialético de volta a 

aparência, negligenciando o visível, a variabilidade das formas, o lugar, ressaltando 

a necessidade de se focar estes aspectos, associando-os ao movimento geral da 

sociedade, na dinâmica do modo de produção. Certamente esta preocupação 
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articula-se à sua preocupação maior com o empírico, porque este é o seu principal 

foco dentro da pesquisa geográfica. De qualquer forma percebe-se que no 

movimento teórico da disciplina houve um resgate dos conceitos básicos e sua 

redefinição, possibilitando a fuga dos riscos apontados por ele ao final do trabalho. 

As ideias aqui expostas são apenas uma síntese do que foi o trabalho 

apresentado no encontro. Alguns pontos, no entanto, merecem ser ressaltados. Em 

primeiro lugar chama a atenção a enorme preocupação que Mauricio tem em seus 

trabalhos em buscar as fontes, as origens de tudo o que é seu objeto de análise, 

neste caso, a avaliação dos estudos urbanos feitos pela Geografia no Brasil. O 

acervo levantado assim como as análises feitas contextualizando cada período tanto 

dentro da Geografia como no movimento da sociedade, revela uma preocupação em 

amarrar todos os pontos que propiciem o entendimento do que foi essa produção. 

Outro aspecto importante que caracteriza seu trabalho é a sua preocupação 

em não negar o passado, mas resgatá-lo como ponto de apoio para avanços 

teóricos futuros. Este é um ponto ressaltado por Haesbaert (2015) em seu 

comentário sobre o texto. 
 

Ele faz uma crítica sobre o texto do urbano nas cidades no Brasil, faz uma 
crítica muito interessante sobre essa perspectiva marxista, que no começo 
renegou tudo o que a geografia tinha feito, como se houvesse uma ruptura 
radical. Então, ele mostra que não se pode negar um passado. Você supera 
é claro, mas com toda uma dialética que você vai dialogar com ele para 
superar, isso fica muito claro no texto. Isso para mim é muito importante, 
porque na minha formação, eu também tenho um peso muito importante da 
geografia tradicional. 
 

Neste sentido Mauricio identifica e critica a tendência de alguns 

pesquisadores de negar avanços e envolver-se em modismos que produzem 

mudanças na aparência e não na essência. Levanta, inclusive críticas aos que por 

desejarem entrar nos modismos teóricos utilizam-se de referenciais marxistas sem, 

no entanto, realizar estudos com essa abordagem. Nesse sentido, afirma que “é 

melhor fazer uma geografia não marxista bem feita do que um arremedo de 

geografia crítica”. (ABREU, 1994, p.278) 

Por último ressalte-se uma última característica presente em seu texto que vai 

caracterizar alguns de seus trabalhos. A de não se vincular a uma escola específica 

ou linha de abordagem teórica da disciplina. Tal postura foi ressaltada pela 

Professora Lia Osório ao identifica neste trabalho o que melhor retrata o perfil dos 
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estudos de Mauricio que conheceu naquele momento. Para ela, ele adotou neste 

texto, o hábito de realizar sínteses nos moldes dos acadêmicos americanos.  
 

Do que os americanos gostavam de fazer? Sempre gostaram. Hoje menos, 
mas naquela época faziam muito. Você fazia uma análise de vários 
trabalhos e você juntava aqueles autores para dar uma visão sistemática de 
uma área. Isso para facilitar o trabalho dos alunos que quando fossem ler 
tivessem uma visão ampla do campo como você definia.  Não era aberto, 
não linha ideológica, não tinha um autor.  Você não seguia a linha de um 
autor em particular. Você ia pegando quem você achasse dentro do seu 
plano do artigo. Então, eu acho que esse artigo, é um artigo importante no 
sentido de mostrar esse lado do Mauricio nessa época. 
 

A observação é importante porque retrata uma tendência dos trabalho de 

Mauricio neste período. Isso vem à tona também na forma como ele manuseia os 

dados para análise de determinado objeto. O trabalho a seguir revela também esta 

característica.  
 

 

3.4.5. Natureza e sociedade no Rio de Janeiro - A cidade, a montanha e a 
floresta 
 

 
Em meio aos preparativos que antecedem a realização da Segunda 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente que seria 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, Mauricio é convidado pelo Conselho Editorial 

da Coleção Biblioteca Carioca para organizar um livro em homenagem ao evento. 

Aceito o desafio organiza, o livro Natureza e sociedade no Rio de Janeiro, que conta 

com a participação de colegas, ex orientandos e resgata trabalhos clássicos da 

Geografia carioca.  

Dedicado à questão ambiental, o livro conta com a participação de dez 

especialistas que escrevem sobre a relação sociedade/natureza na cidade do Rio de 

Janeiro, sob diferentes abordagens, como a geomorfologia, climatologia, geologia, 

agricultura, meio ambiente intraurbano e questões ambientais mais amplas, 

abordadas em um contexto histórico. Neste sentido o livro chama a atenção pela 

variação temática que destoa do claro predomínio dos estudos urbanos 

empreendidos por Mauricio. Na verdade, o trabalho foi um resgate da temática 
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ambiental da qual ele havia se aproximado ainda no IBAM 46  e que havia 

abandonado ao longo de sua história acadêmica. 

A participação do grupo de pesquisa no livro se faz por meio de dois artigos. 

O primeiro, elaborado pelo próprio Mauricio, tinha como objeto o estudo das 

interações históricas entre a cidade e o maciço da Tijuca (ABREU, 1992), importante 

objeto da natureza que influenciou decisivamente o crescimento da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Nesse trabalho Mauricio apresenta muitos dos investimentos feitos na 

formação do grupo de pesquisa, chamando novamente a atenção47 a riqueza dos 

dados primários apresentados, coletados em jornais e revistas, códices e relatórios 

governamentais que ofereciam, além de informações fotos, gravuras e mapas. As 

citações proporcionavam maior aproximação da realidade, dando maior concretude 

às análises feitas e permitindo que uma nova cidade surja da coleta e análise dos 

dados encontrados. Ele realmente estava alcançando o objetivo a que se tinha 

proposto ao criar o grupo de pesquisa. 

O livro apresentou também um capítulo redigido por um dos seus orientandos 

de mestrado, Jorge Luiz Barbosa48 que havia defendido sua dissertação dois anos 

antes, com a temática do nascente movimento operário no Rio de Janeiro do século 

XIX. Como subproduto de seus estudos, é produzido o capítulo do livro agora em 

questão, tratando dos ambientes pouco salubres da capital da República. Desta 

forma, o grupo de pesquisa apresenta seus primeiros frutos não apenas na 

produção do seu idealizador, mas também por meio de teses e trabalhos que são 

por ele orientados.  

Ainda neste livro chama a atenção o resgate de trabalhos ligados à Geografia 

tradicional que foram então republicados. Como forma de homenagear os geógrafos 

Lysia49 e Nilo Bernardes50, Mauricio reedita dois artigos desses autores sobre a 

																																																													
46 ABREU, Maurício de A. Sistema Urbano de Conservação do Ambiente. Rio de Janeiro: IBAM, 
1971. 36 p. 
47 Este trabalho não foi propriamente o primeiro produto do grupo de pesquisa, pois outros artigos o 
precederam. No entanto, este foi o primeiro a contar com um artigo do autor e outro de um dos 
membros do mesmo grupo de pesquisa, apontando para a formação de uma linha de pesquisa. 
48 BARBOSA, Jorge Luiz. Modernização Urbana e Movimento Operário. Rio de Janeiro: Programa de 
Pós-Graduação em Geografia. UFRJ, 1990.  
49 BERNARDES, Lysia M.C. Evolução da paisagem urbana do Rio de Janeiro até o início do século 
XX. In: ABREU, Maurício de A. (Org.) Natureza e sociedade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, 1992. Coleção Biblioteca Carioca, vol. 21. p.37-
53. 
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Geografia carioca com viés ambiental. Isso só reafirma a importância dos autores na 

vida de Mauricio e seus fortes vínculos com esta fase da Geografia, marcando sua 

prática de pesquisador e estudioso da urbe carioca. 

O texto A cidade, a montanha e a floresta oferece ao leitor a cada momento a 

compreensão da intensa relação entre sociedade e natureza que se dá no cotidiano 

das cidades, mas que muitas vezes passa desapercebida. No caso da cidade do Rio 

de Janeiro essa relação adquire maior clareza. Espremida entre morros, pântanos e 

o mar, a cidade foi sendo construída em um processo estreitamente relacionado 

com as transformações sociais. Morros foram arrasados, pântanos foram aterrados, 

espaços foram conquistados ao mar, num intenso processo de construção do chão, 

no qual a montanha teve papel fundamental no direcionamento da expansão da 

cidade, conferindo-lhe uma enorme extensão. 

O artigo nos permite resgatar um dos aspectos desse processo, a relação da 

sociedade com a serra da Carioca (ou maciço da Tijuca), importante objeto 

geográfico a marcar esta relação da sociedade carioca com sua natureza. Esta 

relação construída historicamente, assume diferentes significados ao longo do 

tempo relacionados ao valor que assumem no seu processo de desenvolvimento 

econômico e social.  

O trabalho tem por objetivo analisar justamente esses significados que maciço 

da Tijuca assumiu no passado e que foi sendo transformado ao longo do tempo. O 

principal deles foi suprir a cidade de água, elemento essencial à existência humana, 

mas ao longo do tempo assumiu também o papel de área de produção de café, de 

lenha, de área salubre que protegia das epidemias que atingiam a cidade, de área 

passível de obtenção de renda por meio do processo de retalhamento de terras e de 

local privilegiado de expansão das favelas.  

A saga se inicia logo no início da fundação da cidade, já que o local escolhido, 

entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar, não possuía fonte de água potável. A 

opção estava próxima dali, as cristalinas águas do rio Carioca, que logo se 

encarregou de abastecer a cidade e os navios que aportavam. A transferência da 

cidade para o morro do Castelo manteve o Carioca como fonte de abastecimento, 

mas trazia o problema estratégico a tona – bastava controlar a área de desague no 

																																																																																																																																																																																														
50 BERNARDES, Nilo. Notas sobre a ocupação humana da montanha no estado da Guanabara. In: 
ABREU, Maurício de A. (Org.) Natureza e sociedade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, 1992. Coleção Biblioteca Carioca, vol. 21. p.259-284. 
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mar para  comprometer o suprimento do precioso líquido para a cidade. (ABREU, 

1992, p.55) 

Foi tomada a decisão de trazer a água da nascente até a cidade por 

encanamentos. Os planos foram aprovados ainda no governo de Martim de Sá 

(1602-1608), mas não foram executados. A cidade crescia aumentando a demanda 

por água e, com a gradativa ocupação das terras ao longo do Carioca, há o 

comprometimento da qualidade de suas águas. Para tentar resolver a questão, em 

1673 as obras se iniciam até que em 1720 as águas de Santa Tereza são levadas 

até o Campo da Ajuda (atual Cinelândia), com a construção de um chafariz 

provisório. 
 

Como o local ao qual chegavam as águas ainda se situava fora da cidade, 
solicitou então o governador autorização para trazê-las até ao campo de 
Santo Antônio (largo da Carioca). Tendo sido aprovado o pedido, foi 
enviado de Lisboa um chafariz de mármore, com 16 bocas de bronze, que 
jorrou água pela primeira vez em 1723, transformando o largo da Carioca 
em ponto nevrálgico da cidade. Concretizava-se, afinal, depois de mais de 
um século de espera, o sonho de trazer água do rio Carioca até a cidade, 
para o abastecimento de seus habitantes. (ABREU, 1992, p.58) 
 

Mas as águas quando chegaram, a cidade já não era a mesma. Transformada 

em capital da colônia e principal porto escoador do ouro da minas do interior 

passava por intensas transformações com o grande crescimento demográfico, o 

desenvolvimento da atividade comercial exercendo papel de distribuição de víveres 

e de escravos para o interior. Tudo isso atraía população, inclusive vindos da 

metrópole. Era necessário ampliar a área de captação de águas, incorporando 

novos rios ao sistema e aumentar os pontos de distribuição com a colocação de 

novos chafarizes.  

Esse foi um processo recorrente habilmente descrito por Mauricio, essa busca 

incessante por um bem precioso que, quando obtido, já era pouco considerando as 

necessidades da cidade. Foi assim com a chegada da família real, pois de um dia 

para o outra a cidade De um dia para o outro a cidade aumentou em 15.000 pessoas 

que demandavam residências, víveres e água.  
 

A intensificação da crise do abastecimento d’água (...) permeou, entretanto, 
todo o período joanino, e se estabeleceu também em todo o período 
imperial, chegando mesmo até próximo aos dias de hoje. 
Consequentemente, exigiu uma eterna e sempre renovada busca de 
soluções, e é a partir desse esforço por garantir níveis de abastecimento 
d’água adequados a uma cidade que não parava de crescer, que o maciço 
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e a floresta da Tijuca se interligaram ainda mais intrincadamente ao 
movimento da cidade. (ABREU, 1992, p.61) 
 

Conforme a cidade crescia, maiores eram as necessidades, levando a 

captação de novos mananciais no maciço da Tijuca. Preocupado com as secas 

constantes e com o desmatamento do maciço, D. João VI, por decreto de 1817, 

decide preservar o alto da serra ao redor da nascente do rio Carioca, proibindo o 

corte de árvores para lenha na área e em cada um dos lados do Aqueduto, dando 

início às preocupações ambientais. 

O embate entre o crescimento da cidade e a necessidade de aumento na 

captação de mananciais continuava. Em 1838 a cidade já conta com 97.162 

habitantes, apenas nas freguesias urbanas e em 1849 o número chega a 205.906. O 

crescimento populacional promove um espraiamento da cidade em direção a áreas 

mais distantes do centro, ocupando os atuais bairros do Catete, Laranjeiras, 

Botafogo, São Cristóvão e Engenho Velho. Era a população de maior poder 

aquisitivo que se transferia para estas áreas, pois podia arcar com as despesas de 

deslocamento, beneficiando-se dos vários córregos que chegavam a esta área.  As 

chácaras que possuíssem “água de beber”, límpidas, cuja fonte estava dentro da 

propriedade, eram mais valorizadas.  
 

Os anúncios classificados dos jornais cariocas do século XIX ilustram bem a 
importância atribuída, naquela época, ao acesso a fontes próprias de 
abastecimento d’água. Tentando atrair aqueles que podiam se dar ao luxo 
de residir fora do atual  Centro da cidade, proprietários de chácaras e 
terrenos não cansavam de divulgar, com bastante ênfase, esse atrativo. 
(ABREU, 1992, p.67) 

 

Paralelamente a sua função de fonte de abastecimento d’água, o maciço da 

Tijuca também era utilizado para desenvolvimento da atividade agrícola. Neste 

sentido destaca-se a cultura do café, cujo cultivo foi iniciado ainda no século XVIII. 

Em 1779 o Rio já exportava o produto e, quando a família real aportou a cidade em 

1808, o café já ocupava boa parte do maciço da Tijuca. 

Entre 1810-1820, utilizando-se de mão de obra escrava, propriedades 

produtoras de café concentravam-se nas encostas do maciço da Tijuca, em especial 

no Alto da Boa Vista. O anúncio de aluguel apresentado abaixo ilustra o tipo de 

propriedade que existia na área. 
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[aluga-se] uma chácara na Tijuca, no primeiro portão à direita, logo que se 
tem subido até a Boa Vista, a qual oferece as conveniências seguintes: boa 
e elegante casa de vivenda, 13.000 pés de café (...) mato virgem, uma fonte 
de água férrea, uma cascata de mais de 200 palmos de altura que faz o rio 
Maracanã, cujas águas cortam a propriedade, ares iguais aos de S. Paulo 
pela frescura e salubridade. (Diário do Rio de Janeiro, 29/05/1827 - ABREU, 
1992, p.72) 
 

O plantio se expandia pelo maciço em detrimento da mata que ia sendo 

derrubada, de modo que, a partir de 1840, os anúncios que faziam referencia a mata 

virgem eram cada vez mais raros.  

Mauricio identifica a emergência da questão ambiental em 1843 tanto em 

consequência dos efeitos de uma praga que atingiu os cafezais que diminuiu sua 

produtividade, quanto pela própria exaustão do solo. Além disso, o problema da falta 

d’água já estava atingindo a cidade em limites críticos, agravados pela seca de 1843 

que  exigiu que fossem tomadas medidas emergenciais. A comissão criada para 

resolver o problema propôs, dentre outras medidas, a conservação das matas das 

Paineiras e da Tijuca de modo a proteger as cabeceiras dos rios, a proibição da 

derrubada nestas áreas, a desapropriação quando necessário e o reflorestamento 

para recomposição da mata. 

Inicialmente pouco foi feito para preservação da mata, apenas na década de 

1860, quando uma nova falta de água atinge a cidade houve uma ação mais direta. 

Dentre as medidas propostas estava a preservação dos mananciais com o 

reflorestamento das encostas e a desapropriação das terras próximas às nascentes. 

Desta forma, a partir da década de 1860, foram iniciados os trabalhos de aquisição 

das terras do maciço que passaram ao patrimônio nacional. 
 

Baixou o governo, em dezembro de 1861, uma portaria dando instruções 
provisórias para o plantio e a conservação das florestas da Tijuca e 
Paineiras. Nessa mesma data nomeou o major Manuel Gomes Archer para 
coordenar os trabalhos na floresta da Tijuca e Tomás Nogueira da Gama 
para dar prosseguimento ao trabalho que já vinha sendo efetuado pelo lado 
das Paineiras. A partir da dedicação desses dois indivíduos,  e do auxílio 
prestimoso dos escravos que com eles trabalhavam, já no início da década 
de 1870 seus esforços começavam a ser recompensados: a floresta da 
Tijuca estava nascendo de novo. (ABREU, 1992, p.79) 

 

A segunda medida proposta, a captação das águas do rio Tinguá foram 

adiadas e apenas após mais alguns períodos de seca e a criação de uma nova 

comissão chefiada agora pelo engenheiro Antônio Rebouças, as obras foram 
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iniciadas e, em maio de 1880 o imperador inaugura as obras realizadas ainda em 

caráter provisório. 

A esta altura a configuração da cidade era outra. A população urbana 

aumentara bastante, e as atividades econômicas haviam se diversificado com o 

crescimento de atividades terciárias e manufatureiras. A cidade dirigia seu 

crescimento em direção à periferia, especialmente a partir de 1870, direcionada 

pelos bondes e trens. Os proprietários de terras empreenderam então um intenso 

processo de retalhamento de terras com a abertura de inúmeras ruas e criação de 

bairros novos. Mas chama especial atenção o caso de Santa Tereza. 
 

Ainda que o fator natural ainda se mantivesse presente (afinal, o “clima 
salubre” era um chamariz constantemente utilizado nas promoções de 
venda dos loteamentos), foi a perspectiva da extração de grandes lucros 
imobiliários por parte dos proprietários de terra, que deu impulso, no final do 
século XIX, à proliferação dos loteamentos em Santa Teresa e, 
posteriormente, nas encostas do Rio Comprido e da Glória. (ABREU, 1992, 
p.84) 
 

A atividade industrial também se utilizou das vantagens oferecidas pela 

floresta. No final do século XIX a indústria têxtil busca localizações próximas aos 

mananciais existentes no maciço para garantir o suprimento de um produto 

essencial ao seu processo produtivo. Várias fábricas têxteis se dirigiram para a área 

com este objetivo. (ABREU, 1992, p.87). 

No mesmo período alguns outros valores e funções passam a ser atribuídos à 

floresta. Desde 1850 a cidade vinha sendo afetada por epidemias de febre amarela, 

cólera e varíola atribuídas, à época, às emanações “pestíferas” que emergiam dos 

pântanos e águas estagnadas ou a algum vetor específico que ainda não haviam 

descoberto. Por isso, as áreas mais susceptíveis a inundações eram desprezadas 

enquanto as áreas elevadas eram mais valorizadas. 
 

Iniciava-se, assim, um outro tipo de relacionamento entre a cidade e suas 
montanhas, comandado agora pela busca de extração de uma renda da 
terra que, entretanto, não tinha qualquer relação com as propriedades 
físicas e químicas do solo. (ABREU, 1992, p.70) 

 

A reconhecida salubridade faz com a área seja procurada para implantação 

de sanatórios e casas de saúde. A chegada dos bondes até o Alto da Boa Vista em 

1872 estimularam os investimentos na região, vendendo a ideia de que não seria 

mais necessário deslocar-se para as montanhas saudáveis de Petrópolis e Friburgo. 



	 133	

Outra função surge a partir de 1880, a atividade turística que se desenvolve com 

investimentos feitos na construção de hotéis e na estrada de Ferro do Corcovado.  
 

Chegado o fim do século XIX, estava pois estabelecida uma nova relação 
entre a cidade e o maciço da Tijuca, bastante diferente daquela que até 
então tinha sido a predominante. O século seguinte iria, por sua vez, 
novamente redefinir esse relacionamento. Se a atividade turística iria ser 
ainda mais incrementada, a regularização do abastecimento d’água e a 
valorização das terras situadas ao sopé do maciço atuariam de forma 
oposta quanto ao uso industrial, levando inclusive ao seu quase 
desaparecimento. Quanto à ocupação residencial da montanha, esta 
atingiria, no século XX, o seu ponto mais notável. Iria, entretanto, sofrer uma 
mudança significativa, tanto em sua forma como em seu conteúdo. 
(ABREU, 1992, p.89) 
 

Mauricio refere-se aqui ao processo de crescimento das favelas que se 

espalharam ao longo do século XX pelos morros da cidade, modificando novamente 

a relação entre a cidade e a montanha. No períodos anteriores a relação se dava a 

partir de aspectos naturais – fornecimento de água, lenha, plantio de café, a 

salubridade da área – neste novo momento a relação se dará a partir de elementos 

eminentemente sociais relacionados a questão da habitação. 

O relevo da cidade favorecia esse processo pelo grande número de colinas 

próximas ao centro da cidade de modo que por volta de 1920 as favelas já tinham 

chegado aos principais bairros da cidade, somando-se aos loteamentos legalizados 

que, na primeira década do século já ultrapassavam a cota 50. Estes ocupavam as 

encostas do Cosme Velho, Jardim Botânico, Leblon e Gávea, áreas pouco servidas 

por transportes públicos e que eram  destinados a parcela privilegiada da população 

que utilizava-se de transporte individual. 

O dinamismo da cidade em seu enorme crescimento urbano que se estendeu 

para além dos limites municipais foi estimulado pelo crescimento da atividade 

industrial ocorrida, especialmente durante as duas guerras mundiais. A maior oferta 

de empregos atraía para a cidade os fluxos migratórios, de modo que em 1960 a 

cidade já atingia a cifra de 3.300.431 pessoas. Com este intenso crescimento as 

favelas também iam se expandindo pela cidade, acompanhando as áreas onde a 

oferta de empregos era maior, comprometendo cada vez mais a preservação da 

floresta, trazendo mais um efeito ao drama enfrentado por aqueles não tem outra 

opção de moradia. 

Mauricio conclui ressaltando os novos desafios que o maciço da Tijuca e sua 

floresta enfrentam. Por um lado a contínua expansão das favelas e das moradias de 
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ricos que ocupam indiscriminadamente as encostas, por outra o incremento dos 

problemas ambientais com a aceleração dos processos erosivos, dos deslizamentos 

e inundações que desafiam o poder público na busca de soluções viáveis. 

Para concluir a apresentação deste artigo é importante fazer alguns 

comentários. Em primeiro lugar o mérito de Mauricio de identificar um objeto natural 

de extrema importância para a cidade, lhe permitindo tecer a partir das informações 

obtidas, os diversos significados que este objeto assumiu ao longo do tempo. As 

análises desses significados lhe possibilitaram acompanhar as principais questões 

que afetaram a sociedade carioca, revelando o quão integrados estão montanha e 

sociedade que lhe atribui valor. Este foi seu fio condutor em toda a análise, 

permitindo-lhe desenvolver as relações historicamente articuladas entre a cidade, a 

montanha e a floresta. 

Interessante acompanhar em sua análise a forma como o natural vai 

ganhando significado social, desde a necessidade de água para abastecimento de 

uma cidade ainda em gestação, até o contexto da problemática habitacional com os 

conflitos sociais a ela inerentes envolvendo diferentes interesses na sua 

ocupação/preservação. 

Este pode ser o embrião de uma abordagem posterior, articulada à Geografia 

histórica apontada por Borzaccielo (2015). 
 

Para mim a geografia histórica, claro que é uma geografia humana, mas é 
uma geografia humana dentro dos pressupostos da integração, a face do 
físico com o social, então ela trabalha um processo de produção do espaço 
em que, como falava Recôncavo da Guanabara se Machado de Assis dizia 
que somos todos fluminenses, então a presença das águas, das áreas 
pantanosas, dos rios, pelo o rio Carioca, o rio Joana, o Sarapuí... essa 
baixada toda, que vem semeado, e a gente sabe o trabalho que deu, a 
gente pega Francisco Eugênio, são resquícios de todo o processo de 
saneamento. Era a geografia física, até por onde essa baia de Guanabara 
se espraiava e que foi aterrado. 
 

As análises do próximo período da vida acadêmica de Mauricio vão 

possibilitar analisar com mais precisão as indicações referenciadas acima. 
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3.5- Fechando um ciclo em direção a um novo momento 
 

O período aqui analisado que teve início com a entrada e posterior efetivação 

do Mauricio como docente da UFRJ foi extremamente rico e consolidou sua posição 

na academia. Os trabalhos publicados, a formação do grupo de pesquisa, assim 

como sua atuação em cargos administrativos revelaram um profissional competente 

e comprometido tanto com sua disciplina quanto com a instituição que representava.  

A iniciativa de formar um grupo independente que lhe desse liberdade para 

seguir os caminhos que escolhesse revelaram-se acertados e permitiram-lhe 

desbravar caminhos novos que se mostraram extremamente ricos. A qualidade do 

trabalho realizado teve seu reconhecimento pelas instituições de fomento que 

sempre lhe proporcionaram meios de obter bolsistas, pessoal técnico qualificado e 

os equipamentos necessários que viabilizaram a formação de um grupo de pesquisa 

que atuou firmemente na construção de um banco de dados rico e diversificado. 

Seu comprometimento com as atividades que desempenhou sempre foi 

intenso, fazendo ele mesmo uma série de pesquisas em arquivos, envolvendo-se 

pessoalmente na organização da biblioteca do PPGG porque queria que tudo fosse 

realizado da melhor forma possível. Este afastamento promoveu também um 

distanciamento da pesquisa, pois as atividades administrativas consumiam seu 

tempo. Foi neste momento que tive a oportunidade de envolver-me de maneira mais 

efetiva com a pesquisa, passando a supervisionar todo o trabalho de coleta de 

dados, acompanhando e orientando bolsistas nas várias atividades de coleta de 

dados. 

Seu trabalho ultrapassou os limites de seu próprio projeto, na medida em que 

sempre tinha a preocupação de organizar obras de referência que subsidiariam 

outras pesquisas, dando sua contribuição no avanço das temáticas que abordou, 

mas proporcionando condições para que outros avançassem também. 

A tabela 4 faz uma síntese de sua vida acadêmica apresentando sua trajetória 

no período e trabalhos apresentados. A visão de conjunto nos permite perceber sua 

produção científica sendo construída e redirecionada passo a passo. Chama a 

atenção o conjunto de trabalhos sobre a habitação popular no século XIX e início do 

XX, os quais formam um todo proporcionado pela enorme base de dados que foi 

construída no período. Partem das transformações locais empreendidas na cidade 
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do Rio de Janeiro no início do século XX por Pereira Passos, articuladas às 

mudanças estruturais do modo de produção capitalista retratada por Hobsbawm 

(1988)  como a  “era dos impérios”. 

Eles em conjunto oferecem uma enorme contribuição para o entendimento da 

temática no período, tanto dentro da Geografia quanto no âmbito maior das ciências 

sociais. Para as ciências sociais trouxe o desvendar de processos estudados 

também por outros especialistas, que não tiveram a possibilidade de contar com o 

acervo de dados por ele obtido. A base de dados construída proporcionando-lhe 

uma visão ampla dos processos que ocorriam na cidade sob diferentes óticas, 

permitindo-lhe obter diferentes olhares sobre o mesmo fato. Para a Geografia, além 

dos trabalhos em si, sua contribuição se dá  também com descortinar de fontes de 

dados muito pouco explorados, abrindo caminho para trabalhos dos mais diversos 

que utilizam documentos de arquivos. 

O primeiro trabalho a abordar o assunto fez parte do Seminário de Habitação 

Popular de 1984 (tabela 4). A partir dele foram se abrindo os contatos com 

historiadores, sociólogos e arquitetos que vieram consolidar a rede multidisciplinar 

formada ainda no IBAM, que caracterizaria o âmbito de alcance de seus trabalhos. 

Neste sentido, um aspecto importante da vida acadêmica de Mauricio, foi sua 

capacidade de articular-se com outras disciplinas das ciências sociais, não se 

fechando dentro da sua disciplina de origem e levando a Geografia para além de seu 

circulo de pesquisadores. 

Este pode período da vida de Mauricio revelou-se assim muito consistente nos 

passos que deu. Construiu um nome dentro da universidade e fora dela de modo 

que seus pares o reconheciam como pesquisador e administrador eficiente e 

dedicado. Sua vida acadêmica teria um novo vigor a partir do seu pós-doutorado na 

Alemanha e França, assunto a ser tratado no próximo capítulo.  
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Capítulo 4: Do pós-doutorado à Geografia Histórica do Rio de Janeiro 

 
 

 
Meu envolvimento com o Rio de Janeiro é também sentimental. Jamais aceitei a 
premissa neopositivista da separação total entre o sujeito e o objeto do 
conhecimento. Aqui, a influência maior que trago é mesmo a da escola regional 
francesa, que orientou meu aprendizado na graduação. Pierre Monbeig nos dizia 
que, para estudar a cidade, não bastava compreender a sua forma, a sua 
paisagem, as funções que desempenhava. Era preciso também captar a sua 
alma? E isso só conseguiríamos tendo contato direto com a realidade estudada, 
com os costumes de seu povo, fazendo, enfim, trabalho de campo.   

Mauricio de Almeida Abreu (1997, p.116) 
	

 

A realização do pós-doutorado na Alemanha e na França foi fundamental para 

a redefinição dos caminhos da pesquisa de Mauricio Abreu. Sua proposta inicial de 

trabalho e os produtos a serem apresentados foram substancialmente modificadas a 

partir dos contatos realizados, leituras e levantamento de dados que realizou durante 

o período de dois anos em que esteve na Europa. Esta parte do trabalho irá refletir 

sobre este momento de sua vida acadêmica e os desdobramentos que culminaram 

na produção do livro Geografia Histórica do Rio de Janeiro. 

 

 

4.1. O pós-doutorado as mudanças no projeto: redefinindo caminhos  
 

 

Mauricio submeteu ao Departamento sua proposta de pós-doutorado a ser 

realizado em dois países, na Alemanha e na França. Tinha como propósito 

aproveitar o tempo disponível para escrever aquela que seria a grande obra de sua 

carreira, segundo sua própria avaliação. Já havia escolhido inclusive o título, A 

trajetória de um lugar: Rio de Janeiro 1763-1902. Escolheu como marco inicial o ano 

em que a cidade tornou-se capital da colônia, já o final seria demarcado pelas 

grandes transformações que a cidade passou após as reformas promovidas pelo 

Prefeito Pereira Passos (1902-1906). (ABREU, 1997, p.90) 

Além do projeto de elaboração do livro, desejava aprender a técnica da 

cartografia digital, por isso mantivera a estadia na Geographisches Institut da 
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Eberhard Karls Universitât, em Tübingen, Alemanha, onde o Departamento já 

possuía um programa de intercâmbio. Em Tübingen foi recebido no 

Forschungsschwerpunkt Lateinamerika (Grupo de Pesquisa coordenado pelo Prof. 

Dr. Gerd Kohlhepp). Teria também a oportunidade de estreitar os laços do programa 

de intercâmbio entre as duas instituições. Permaneceu na instituição, de novembro 

de 1993 até março de 1994, quando dirigiu-se para Paris. 

Manteve-se em Paris até junho de 1995, sendo recebido pelo Centre de 

Sociologie Urbaine (CSU) no laboratório de pesquisa do Centre National de la 

Recherche Scientifique, coordenado à época pelo Prof. Dr. Christian Topalov. A 

escolha devia-se tanto por este centro ser referência em pesquisa urbana como 

também pela estrutura que lhe foi oferecida. A permanência em Paris acabou por 

ultrapassar suas expectativas, tendo participado de congressos, proferido palestras 

e se integrado ao grupo de discussão de temas urbanos, além de participar das 

reuniões do comitê científico da revista Espace et Cultures do qual era membro do 

corpo editorial desde 1992.  
 
Minhas atividades de estudo, de pesquisa e de intercâmbio científico 
incluíram também o Institut de Géographie da Universidade de Paris, o 
Laboratoire Espace et Culture, da Universidade de Paris IV, a École des 
Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), o Institut des Hautes Études 
de l'Amérique Latine (IHEAL), o Institut de Sciences Politiques, o 
Programme Interdiscíplinaire de Recherche sur la Ville (Pir-Villes), o 
STRATES (Stratégie Territoriàle et Dynamique des Espaces), a Bibliothêque 
Nationale de France, todos em Paris, e o Centre Interdiscíplinaire d'Études 
Urbaines - CIEU e o Groupe de Recherche sur l'Amérique Latine - GRAL, 
em Toulouse. (ABREU, 1997, p.92-93) 
 

Em sua estadia na Europa vivenciou o clima de grandes transformações que 

se operavam os quais alteraram significativamente as relações de poder no mundo. 

O breve século vinte (HOBSBAWM, 1995) se encerrara com a queda do muro de 

Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991, com enorme significado 

simbólico. A queda do muro simboliza a liberdade – simbolicamente, já não existem 

fronteiras, pelo menos as ideológicas e econômicas, com o fim do socialismo real e 

a hegemonia do modo de produção capitalista. Outras no entanto se fortalecem, 

novos muros vêm à tona, resultado das desigualdades sociais e da intolerância 

étnico-religiosa, que acabaram por deflagrar uma série de conflitos. É neste contexto 

que Mauricio vai para Europa realizar seu pós-doutorado e iniciar o período mais 

profícuo de sua vida acadêmica. 
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Vivenciando este momento de efervescência teve a oportunidade de escrever 

três trabalhos que considerou importantes, os quais foram publicados tanto em 

francês quanto em português. O primeiro, chamado Reconstruindo uma história 

esquecida: origem e expansão inicial das favelas do Rio de Janeiro51, já analisado 

anteriormente; o segundo, Pensando a cidade no Brasil do passado52 e o terceiro, 

Temporalidades diferentes no Rio de Janeiro do início do século XIX53. 

Ambos os textos já apresentam os efeitos do período em que esteve no pós-

doutorado, quando redefiniu a estratégia de divulgação dos resultados da pesquisa. 

Já não esperaria que o livro estivesse pronto para apresentar os resultados do 

levantamento. A decisão levou-o a realizar analises setoriais que lhe permitiram ir 

tornando público tudo o que estava sendo obtido nos levantamentos realizados.  

Além disso, seu projeto original de escrever um grande livro sobre o Rio de 

Janeiro do século XIX, estava sendo reavaliado. Havia levado consigo grande 

quantidade de material para consulta e análise, além de ter atribuído a mim a 

responsabilidade de enviar-lhe o que havia ficado para ser gradativamente enviado  

pelo correio. Solicitara ainda que desse continuidade ao levantamento de dados nos 

arquivos e bibliotecas da cidade, remetendo o que ia sendo obtido. 

As leituras feitas por Mauricio no campo da Geografia urbana, Geografia 

histórica e História do Brasil, além do diálogo com especialistas dessas áreas, em 

especial Bernard Lepetit, o levaram a mudar seus projetos ampliando sobremaneira 

a proposta inicial. Somando a isso estava agora seu conhecimento da cartografia 

digital que abria-lhe uma série de possibilidades de mapeamentos e elaboração de 

bases cartográficas inéditas. Ele definitivamente tinha sido seduzido a promover a 

verticalização da pesquisa. 

Se antes o propósito era escrever um livro que abarcasse o período de 1763 

até 1902, o projeto agora era recuperar a cidade desde o século XVI. Ademais, 

																																																													
51 ABREU, M. A.. Reconstruindo uma história esquecida: Origem e expansão inicial das favelas do 
Rio de Janeiro. ESPACO & DEBATES, v. 14, n.37, p. 34-46, 1994. Publicado também em FRIDMAN, 
De Fania; HAESBAERT, Rogério. Escritos sobre espaço e história. Garamond, 2014, p.421-450.  
52 ABREU, M. de A.. Pensando a cidade no Brasil do passado. Brasil: questões atuais da 
reorganização do território. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p. 145-184, 1996. Publicado também em 
FRIDMAN, Fania; HAESBAERT, Rogério. Escritos sobre espaço e história. Garamond, 2014, p.231-
263 
53 ABREU, M. de A.. Temporalidades diferentes no Rio de Janeiro do inicio do século XIX. In: 6 
Encuentro de Geógrafos de América Latina, 1997, Buenos Aires. 6 Encuentro de Geógrafos de 
América Latina - Actas de trabajos presentados. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1997. p. 
0-0. 
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conversas com Bernard Lepetit 54  acabaram também por modificar a forma de 

organização do trabalho que assumiu uma estrutura temporal com um outro título, 

passando a denominar-se Geografia Histórica do Rio de Janeiro. Neste sentido já 

em 1994, o projeto se amplia e passa a ser formado por três volumes sendo um  

dedicado ao período colonial, com término em 1808, ruptura provocada pelas 

transformações promovidas pela chegada da corte portuguesa na cidade; o segundo 

seria dedicado à “coexistência de temporalidades diferentes”, com término em 1850, 

fruto das transformações deste momento histórico como o fim do tráfico negreiro, 

aprovação da Lei de Terras, novo código comercial, expansão do café e ampliação 

do trabalho livre; o último seria o período das crescentes contradições urbanas que 

culminariam nas transformações impostas à cidade do Rio de Janeiro pelo prefeito 

Pereira Passos no início do século XX. 

O problema que se colocava neste novo formato que o trabalho havia 

adquirido, era a quase ausência de informações sobre o período colonial, já que 

todos os esforços estavam concentrados no levantamento de informações sobre o 

século XIX. Em seu retorno, este seria o foco a dar ao grupo de pesquisa para 

levantamento de dados. No entanto, aproveitando sua estadia na Europa foi 

consultar a Bibliothèque Nationale de France (Paris), em busca de relatos de 

viajantes, e o Arquivo Ultramarino em Lisboa, em busca de documentos do período 

colonial. 

Paralelamente no Brasil, continuei o levantamento de dados seguindo suas 

orientações, dentre elas a de visitar a antiga Biblioteca Estadual Celso Kelly, atual 

Biblioteca Parque Estadual, situada no centro da cidade do Rio de Janeiro, que 

ainda não havia recebido a visita do grupo de pesquisas. Por ser uma biblioteca 

estadual, mais voltada para o atendimento ao público comum, em especial alunos do 

Ensino Médio, não se tinha expectativas de encontrar material que atendesse as 

necessidades da pesquisa. No entanto, nela há uma seção chamada Guanabarina, 

que guarda livros antigos e raros do município do Rio de Janeiro, dentre eles a 

coleção publicada pelo Arquivo do Distrito Federal, instituição que antecedeu o atual 

Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro. Esta coleção é subproduto da Revista do 

Archivo do Distrito Federal que continha a transcrição de documentos e artigos 
																																																													
54 Bernard Lepetir era historiador, professor na École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
coeditor dos Annales que se dedicava a temática da história urbana, tendo trabalhado com Christian 
Topalov. Morreu em março de 1996., LEPETIT, Bernard and PUMAIN, Denise. Temporalités 
urbaines., Paris: Anthropos, 1993. 
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sobre o acervo do Arquivo. Foi publicada em dois períodos, entre 1894 e 1897 e 

depois sendo retomada em 1950, com a publicação de cinco volumes, o ultimo em 

1954. 

Acreditava-se que após o incêndio de 1790, quase toda a documentação 

anterior que compunha o Arquivo do Senado da Câmara tivesse sido destruída. No 

entanto, atualmente se sabe que isso é parcialmente verdade. Além dos cerca de 48 

livros que foram salvos do rescaldo, vários outros documentos foram recuperados a 

partir do traslado dos documentos enviados a órgãos administrativos tanto do 

governo régio como do governo dos vice-reis os quais estão no AGCRJ, na 

Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional. (FERNANDES, 2011, p.51)  

Muitos dos documentos que resistiram ao incêndio estão reproduzidos nessa 

coleção do Arquivo do Distrito Federal. Esses livros contém documentos de 

transferências de propriedades, doações de sesmarias de terras e de chãos, autos 

de arruamentos, além de documentação referente à administração pública, muitos 

do período colonial. Mauricio só tinha o fichamento da primeira coleção, a segunda 

referente aos anos de 1950-1954, foi impedido devido ao mal estado de 

conservação dos livros nos lugares consultados. No caso dos exemplares da 

Biblioteca Celso Kelly, estavam em ótimo estado e a bibliotecária gentilmente 

permitiu a sua reprodução na xerox da própria biblioteca. Desta forma, ia sendo 

montado um acervo que considerava-se perdido que teve seu complemento com a 

documentação consultada por ele no Arquivo Histórico Ultramarino. 
 
No primeiro contato que tive – isso foi em maio de 1995, exatamente no 
final do meu séjour na França -, soube que lá existiam 300 caixas sobre o 
Rio de Janeiro colonial e aí pensei: “Bem, com essas informações, pode ser 
que eu consiga juntar algumas peças desse quebra-cabeça”. A partir daí, 
comecei a visitar amiúde o Arquivo Histórico Ultramarino. Foi uma 
experiência fantástica ir descobrindo o século XVII, com a visão do 
geógrafo. Muitas coisas ali já haviam sido debatidas pelos historiadores, 
principalmente questões relativas à prática colonial, mas as minhas 
questões eram outras. E assim eu comecei a utilizar o Arquivo Histórico 
Ultramarino, assim como o Arquivo da Torre do Tombo em Lisboa, e depois 
o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e o Arquivo da Cidade também, que é 
pobre, porque foi o arquivo que sofreu o incêndio, mas que tem ainda 
alguma documentação colonial. 
Aos poucos, fui vendo que havia muita falha na documentação, mas que era 
possível entrar nesse passado distante do Rio de Janeiro do século XVII, a 
partir das informações dispersas nos diversos fundos documentais. 
Precisavam, de certa forma, serem colocadas juntas, porque elas se 
encaixavam! (ABREU, 2008, p. 574) 
 

Desta maneira o projeto de pesquisa ia ganhando uma nova direção e uma 

nova dimensão. Em seu retorno em 1995, assume definitivamente a configuração de 
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Núcleo de Pesquisa em Geografia Histórica do Rio de Janeiro, revelando uma opção 

por este campo da Geografia. Até este momento era denominado Grupo de 

Pesquisa sobre o Rio de Janeiro e sua evolução urbana: organização interna e 

transformações ambientais, com pequenas alterações. Sabia que não estava 

fazendo um trabalho qualquer, mas uma obra que seria referenciada por todos os 

que estudassem o processo de estruturação da cidade do Rio de Janeiro. Seu 

objetivo foi efetivamente alcançado. 
 
Tomei plena consciência que não estava escrevendo uma obra 
qualquer sobre o Rio de Janeiro. Depois de tantos anos de pesquisa, 
depois de tanto investimento teórico e na coleta de dados, o que eu estava 
fazendo agora era uma obra de referência sobre o Rio de Janeiro, isto é, 
uma obra que terá que ser obrigatoriamente consultada, por todos 
aqueles que se interessem pelo processo de evolução urbana da cidade, 
nem que seja para criticá-la. (ABREU, 1997, p. 96) 
 

O pós-doutorado representou um salto na carreira do Mauricio. Ao participar 

de congressos, ter dado palestras e integrado grupos de discussão de temas 

urbanos conseguiu divulgar seu trabalho e se fazer conhecido internacionalmente 

por meio de um centro de referência de estudos urbanos. Seus trabalhos tiveram 

repercussão e Laurent Vidal (2011, p.685-686) chama a atenção para a o impacto 

de dois de seus artigos publicados em francês e em português. O primeiro publicado 

em 1997, foi apresentado em 1994 em um seminário55 em Paris, quando proferiu a 

conferência Penser la ville au Brésil: Du XVIè. au début du XXè. Siècle. Para Vidal, a 

apresentação e o artigo foram importantes no sentido de divulgar, na França, as 

condições de desenvolvimento do campo da História do Brasil urbano. O segundo 

trabalho, Reconstruire une histoire oubliée. Origine et expansion initiale des favelas 

de Rio de Janeiro, foi publicado em 1994 em uma importante revista francesa, a 

Genesès, fundada por Christian Topalov.  

A partir deste ano até 2006, quando foi apresentado seu último trabalho no 

exterior, de um total de sessenta e quatro trabalhos apresentados em seminários, 

conferências e encontros diversos, Mauricio apresentou dezessete em encontros 

internacionais. Até o seu pós-doutoramento as participações internacionais eram 

esporádicas, de modo que pode-se identificar que a partir deste momento, sua 

projeção o alavancou para um nível mais alto de articulação na comunidade 

																																																													
55 O seminário foi organizado pelo Centre National de la Recherche Scientifique que desenvolvia a 
pesquisa com o título de Programme international de recherche sur le champ urbain et les conditions 
historiques de l’émergence des compétences urbanistiques en Europe et en Amérique Latine. 
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geográfica internacional. O número pode estar subdimensionado, pois para este 

levantamento foram consideradas apenas palestras e conferências proferidas em 

inglês e francês, critério utilizado para selecionar encontros internacionais, já que a 

plataforma Lattes não informa os locais onde foram proferidas as 

palestras/conferências. A exceção fica para dois encontros em Portugal, promovidos 

pelo GeoForum da Universidade Lusófona em Lisboa, quando os trabalhos foram 

apresentados em português, em 2004 e 2005, os quais foram contabilizados por se 

ter conhecimento de sua participação. 
 
 Tabela 3: Trabalhos apresentados em seminários/simpósios internacionais 1994-2006 

European conquest, Indian subjection and the conflicts of colonization: Brazil in the early 
modern era. 2006.  

Reencontrando a primitiva cidade de São Sebastião: Mapas conjecturais do Rio de 
Janeiro no século XVI. 2005.  

A la recherche du Rio de Janeiro du seizième siècle. 2005.  

Discovering urban morphologies of the past: Rio de Janeiro in the sixteenth century. 
2005.  

Construindo mapas conjecturais do Rio de Janeiro do século XVI. 2005.  

Reencontrando a primitiva cidade de São Sebastião: Mapas conjecturais do Rio de 
Janeiro no século XVI. 2004.  

The historical bases of urban segregation in Rio de Janeiro. 2004.  

A dimensão temporal na Geografia. 2004.  

The struggle for territorial control of Guanabara bay in the 16th century: agents, alliances 
and conflicts. 2003.  

Paradoxes of modernity: Imperial Rio de Janeiro, 1808-1821. 2001.  

Maritimité et insularité. 1998.  

Land appropriation in colonial Brazil. 1998.  

Sur la mémoire des villes. 1997.  

Housing, environmental discourse and urban control: Rio de Janeiro, 1850-1910. 1997.  

Penser la ville au Brésil: du XVIè au XXè siècle. 1994.  

Origine et expansion initiale des favelas de Rio de Janeiro. 1994.  

La question du logement populaire à Rio de Janeiro au début du XXè siècle: enjeux et 
problèmes de méthode. 1994.  
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Outro avanço promovido pelo tempo dedicado aos estudos no pós-doutorado 

foi o contato com a técnica de digitalização com o programa PCMAP, razão de ter 

optado por incluir a Alemanha no pós-doutorado, o que lhe permitiu produzir alguns 

mapas do Rio antigo antes de ir para a França. A utilização da técnica aprendida na 

Universidade de Tübingen, mesmo superada pelo aparecimento de novos 

programas, ofereceram-lhe o contato com a técnica, abrindo-lhe novas 

possibilidades. A partir deste aprendizado foi possível a produção dos mapas do 

artigo Reencontrando a antiga cidade de São Sebastião: Mapas conjecturais do Rio 

de Janeiro do século XVI (2007), quando se propôs a recuperar o que foi a cidade 

em seu sítio no morro do Castelo. Não conseguiu chegar a um mapeamento único, 

mas apresentou três configurações da organização da cidade e seu espraiamento 

em direção à várzea, algo bastante inovador. 

Os frutos de seu período de estudos, que possibilitaram o aprofundamento 

teórico, os contatos realizados na Europa que abriram-lhe oportunidades de divulgar 

seu trabalho, redefiniram os caminhos da pesquisa, orientando-a firmemente na 

direção da criação de uma linha de pesquisa em Geografia Histórica da Cidade do 

Rio de Janeiro, que culminaria com a produção de seu livro de mesmo nome. 

 

 

4.2. O retorno ao Rio de Janeiro e os caminhos pela Geografia Histórica da 
Cidade 

 

 

Ao retornar ao Brasil deu continuidade à coleta de dados do período colonial 

iniciada na Europa, mas antes de entrar neste momento da pesquisa, é importante 

mencionar o concurso para professor titular da Universidade ocorrido em 1997. 

Concorreu com dois outros professores, tendo obtido o primeiro lugar e assumido o 

cargo em 1998. Como não era o professor mais antigo do Departamento, teve o 

cuidado de consultar a Profa. Lia Osório Machado (2015) para saber se ela se 

candidataria ao cargo. 
 
Ele me perguntou se eu ia fazer o exame para titular em 98, 99. Eu falei 
“não”. Ele disse, “Já que você não vai fazer, eu vou fazer.” Ele achava que 
eu deveria, já que eu era mais velha do que ele. Mas eu disse, “Eu não 
tenho interesse de fazer o exame para titular”. Daí ele falou para mim, “Eu 
vou fazer.” Fez e passou em primeiro lugar. 
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Pude vivenciar este momento particular de sua carreira, ao ajudá-lo na 

organização da documentação necessária para o concurso. Foi um momento de 

intenso trabalho, tanto pelo volume de material a organizar, quanto pela necessidade 

de elaboração de um memorial e de uma aula a ser ministrada, tarefa a que ele se 

dedicou integralmente. Mauricio considerava-se maduro o suficiente para participar 

de um concurso desta importância, com uma produção acadêmica que efetivamente 

o colocava em posição de disputar a vaga. 

Seu memorial (1997) apresenta uma verdadeira revisão de vida, 

apresentando toda a sua trajetória desde suas raízes, a opção pela Geografia, seu 

estágio no IBGE, contratação no IBAM e a decisão de fazer mestrado e depois o 

doutorado nos Estados Unidos, até seu pós-doutorado. Apresentou sua vida 

acadêmica permeada pelas diferentes fases por que passou a disciplina, expondo 

seus desafios e frustrações de uma forma muito honesta. É um belíssimo trabalho 

que revela seu compromisso com a disciplina e com a docência, oferecendo uma 

panorâmica de seu trabalho, seu amadurecimento, paralelo ao próprio processo de 

transformação da disciplina. 

Terminado o processo de seleção para professor titular, Mauricio retoma suas 

atividades de pesquisa com a leitura das escrituras dos ofícios de notas. Para isso 

foi necessário aprender e ensinar aos membros do grupo de pesquisa a leitura 

paleográfica56. Este foi um processo difícil e demorado e nem todos os componentes 

do grupo se adaptaram à nova atividade. A leitura paleográfica requer paciência e 

persistência para identificação do significada de cada palavra, as vezes de uma 

letra, por isso é um trabalho que requer do pesquisador um perfil que atenda essas 

exigências.  

O levantamento foi facilitado apenas porque as escrituras repetem o mesmo 

padrão de redação, possibilitando a identificação do que está escrito (data, local, 

proprietário com profissão, endereço onde mora, o que vende com confrontações, 

comprador com profissão e, por fim os valores). Foram levantadas as escrituras dos 

Ofícios de Notas porque envolvem transferência de propriedades ou de posse de 

bens imóveis, cujos livros, em sua maior parte, estão recolhidos no Arquivo 

																																																													
56 Técnica utilizada para leitura de manuscritos , possibilitando decifrar sinais gráficos do texto. A 
leitura do documento pode ser dificultada pela qualidade da letra, oxidação do papel e pela utilização 
de símbolos e abreviaturas antigas. (http://www.glorias.com.br/o-que-e-a-paleografia/ - consulta em 
17/07/2016) 
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Nacional. A ideia era recuperar todo o processo de retalhamento de terras da cidade 

do Rio de Janeiro, começando com a doação de sesmarias, sesmarias de chão 

(destinadas a uso urbano), sítios, chácaras e lotes urbanos. Os resultados eram 

surpreendentes pela riqueza de informações encontradas, já que esta 

documentação era praticamente inédita, inclusive para as pesquisas históricas.  

O péssimo estado de conservação dos documentos dos séculos XVI e XVII e 

sua interdição exigiram do Mauricio solicitação especial para consulta à 

documentação, responsabilizando-se por qualquer problema de saúde causado pelo 

contato com os fungos existentes. Ele realizou pessoalmente a leitura desses 

séculos, já os séculos seguintes contaram com a participação de auxiliares de 

pesquisa acompanhados e orientados por mim. Era necessário o uso de máscaras e 

luvas, além de uso de lente de aumento e espátula para separação das folhas. Além 

da destruição própria do tempo, muitos livros tinham sofrido os efeitos da umidade, 

estavam mofados, comidos pelas traças, rasgados, etc. A empolgação com os 

resultados da coleta era notória. 
 
O levantamento dos livros de cartório tem sido importantíssimo para o bom 
entendimento do que foram os primeiros séculos da cidade. Estamos 
podendo recuperar grande parte do processo de retalhamento de terras, de 
enxugamento das várzeas, de transformação de terra rural em terra urbana. 
Vimos também resgatando do esquecimento a ação desempenhada por 
inúmeros indivíduos e instituições, sem contar que, com as informações que 
estamos obtendo, seremos capazes de produzir documentação cartográfica 
até agora inédita sobre o processo de evolução da cidade. (ABREU, 1997, 
p. 97) 
 

Além desse material servir de base de dados para a produção de artigos e 

textos dos membros do grupo de pesquisa, tinha o propósito também de produzir 

uma nova obra de referência para consulta do poder judiciário que poderá utilizá-lo 

para dirimir dúvidas sobre questões fundiárias do município. (ABREU, 1997, p. 97) 

Apenas para se ter noção do volume de trabalho produzido e do material que 

foi levantado pelo grupo de pesquisa, a tabela abaixo informa o número de livros 

existentes no período e o número de livros efetivamente analisados. As informações 

para o 3o. Ofício de Notas não foram colocadas pois, à época do seu levantamento, 

não estava acompanhando o trabalho de leitura das escrituras deste ofício, não 

dispondo de informações sobre o trabalho realizado. (Tabela 4) 
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Tabela4: Controle do livros lidos pelo grupo de pesquisa no Arquivo Nacional 
 
OFÍCIO DE NOTAS LIVROS EXISTENTES LIVROS CONSULTADOS PERÍODO 

1O. OFÍCIO 210 210 11/03/1594 até 04/2/1815 

2O. OFÍCIO 144 141 06/09/1708 até 16/02/1809 

3O. OFÍCIO* - - 15/01/1621 até - 

4O. OFÍCIO 157 147 17/8/1688 até 02/12/1812 

* Como não acompanhei o levantamento deste ofício não tenho as informações sobre o período 
pesquisado. 
 

Pode-se observar pela tabela que os livros dos ofícios de notas lidos pela 

equipe ultrapassam o século XVIII, chegando ao início do século XIX. No entanto a 

base de dados levada à público no site http://mauricioabreu.com.br/escrituras/ cobre 

apenas o período 1635-1770, sendo a divulgação definida pelo próprio Mauricio.  

No início do trabalho as informação estavam restritas à cidade, apenas 

posteriormente foi decidida a ampliação da base de dados com a coleta para todo o 

Recôncavo da Guanabara. Para solucionar esta questão, foi necessário voltar a 

todos os livros que já haviam sido lidos, para a coleta dos dados sobre as sesmarias 

concedidas do século XVI ao XIX. É relevante entender os motivos que o levaram a 

mudar e ampliar a base para levantamento dos dados. 
 
“É muita coisa; eu só vou copiar aquelas informações cartoriais referentes 
ao território da cidade do Rio de Janeiro tal e qual ela é entendida hoje, ou 
seja, o município do Rio de Janeiro hoje”. Se tinha alguma coisa sobre 
Jacarepaguá no século XVII, eu copiava, pois Jacarepaguá hoje faz parte 
do município. Mas, se era Niterói eu não copiava, porque Niterói não faz 
parte do município do Rio de Janeiro. 
Isso foi um erro terrível, porque eu comecei a mergulhar nos engenhos do 
século XVII e eu notei que o Rio de Janeiro do século XVII era todo o 
recôncavo da Guanabara: esse é o termo municipal, é toda a capitania 
original. Então, o que adiantava saber sobre os engenhos em Jacarepaguá 
ou na Ilha do Governador, se não tinha informação sobre os engenhos do 
outro lado? Isso me fez voltar novamente à documentação em 2003-2004 e 
continuar para o século XVIII adentro. (ABREU, 2011, p.579) 
 

Esta observação corrigiu um erro bastante comum quando se trabalha com o 

passado, pois as decisões são tomadas com o olhar do hoje, do atual, quando no 

passado os referenciais podem ser outros, neste caso, a área a ser considerada 

como base para o levantamento de dados. A não consideração deste aspecto pode 

levar a incorreções no levantamento de dados e em sua interpretação, pois pode 

impedir a apreensão de processos que se desenvolvem na área pesquisada.  



	 148	

Considerando esta perspectiva, Mauricio foi alertado por Machado (2015) 

sobre o equívoco de considerar apenas a cidade sem levar em conta as relações 

que se estabelecem com o entorno, principalmente considerando a abordagem feita 

sobre o processo de  estruturação da cidade do Rio de Janeiro. Caso não incluísse o 

Recôncavo da Guanabara, ele não conseguiria apreender os processos mais gerais 

que a influenciavam. 
 
Eu tive uma certa influência porque eu falei que a cidade sem a região 
ficaria manca, porque não pode olhar a cidade sem olhar as relações dela 
naquela época, principalmente com o entorno. E isso ele levou em 
consideração. 
 

O retorno aos documentos revelou-se uma decisão bastante acertada, mas o 

retorno significou também a ampliação do tipo de escritura que era objeto de 

fichamento. Neste sentido, o levantamento passou também a englobar as escrituras 

de hipoteca que apresentassem informações sobre propriedades como casas, 

chácaras, propriedades rurais, engenhos que estivessem nos limites agora 

ampliados. As informações obtidas possibilitaram o resgate de dados sobre os 

limites de propriedades e sua localização numa paciente montagem de um 

verdadeiro quebra-cabeças. 

Esse material associado a outros levantamentos feitos na BN, no Arquivo 

Histórico Ultramarino e no Arquivo da Torre do Tombo em Lisboa, no Arquivo do 

Vaticano e no AGCRJ possibilitaram a elaboração de dois textos importantíssimos57, 

o primeiro sobre a distribuição de sesmarias no Recôncavo da Guanabara e o outro 

com a localização dos engenhos nesta mesma área. 
 
Aos poucos fui vendo que havia muita falha na documentação, mas que era 
possível entrar nesse passado distante do Rio de Janeiro do século XVII, a 
partir das informações dispersas nos diversos fundos documentais. 
Precisavam, de certa forma, serem colocadas juntas, porque elas se 
encaixavam! (ABREU, 2011, p.574) 
 

Esta última fase da vida acadêmica de Mauricio foi a mais produtiva. Publicou 

inúmeros textos (ver anexo 1) em revistas nacionais e internacionais, apresentou 

palestras no Brasil e no exterior, participou do corpo editorial de várias revistas 

conceituadas tanto na Geografia quanto nas ciências sociais como Cadernos 

IPPUR/UFRJ, Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Espace et Culture 
																																																													
57 ABREU, M. de A.. Um quebra-cabeça (quase) resolvido: os engenhos do Rio de Janeiro nos 
séculos XVI e XVII. Scripta Nova (Barcelona), v. XI, p. 32, 2006 e ABREU, M. de A. "Processo de 
conquista e apropriação do território: Capitania do Rio de Janeiro, 1564-1600." Anais: Encontros 
Nacionais da ANPUR 10, 2013. 
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e Journal of Historical Geography. A seção a seguir se propõe a analisar os textos 

mais importantes produzidos no período. 

 
 
4.3. Produção científica do período 

 

Como foi dito anteriormente, esta fase foi a mais produtiva, revelando um 

amadurecimento teórico na construção de uma linha de pesquisa ousada porque era 

muito pouco conhecida no Brasil, exceção feita ao professor Pedro de A. 

Vasconcelos que já trabalhava com Geografia Histórica no período. 

(VASCONCELOS, 2015) Nesta trajetória, produziu textos com viés teórico em que 

discutiu este campo da Geografia no contexto maior da disciplina, podendo oferecer 

propostas metodológicas para a compressão do passado, e textos eminentemente 

empíricos, em que aplicava sua metodologia e apresentava os resultados dos 

levantamentos que vinha fazendo. A análise desses textos é essencial para o 

entendimento de sua contribuição para a Geografia e para todos os que se 

debruçam sobre um lugar no passado. 

 

 

4.3.1. Textos com viés teórico metodológico 
 
4.3.1.1.Pensando a cidade no Brasil do passado 

 
 

Pensando a cidade no Brasil do passado58 foi primeiramente apresentado em 

um seminário em Paris em 1994, sendo reconhecido como um texto que teve papel 

relevante na divulgação dos estudos sobre a História do Brasil urbano (ABREU, 

2011, p.685). Faz um resgate do pensamento sobre a cidade, produzindo uma 

importante avaliação sobre a contribuição daqueles que pensaram a cidade 

																																																													
58 ABREU, M. de A.. Penser la ville au Brésil: Du XVIè. au début du XXè. siècle. In: Joussemet, Anita. 
(Org.). La recherche sur la ville au Brésil. Paris, França: CNRS, 1997, v. , p. 13-36. Pensando a 
cidade no Brasil do passado. In: Castro, I. E.; CORRÊA, R. L.; GOMES, P. C. C.. (Org.). Brasil: 
Questões atuais da reorganização do território. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996, v. , p. 145-184. 
Publicado também em: SILVA, J. B., COSTA, M. C. L., DANTAS, E. A cidade e o urbano: temas para 
debates. Fortaleza: EUFC, 1997 e em FRIDMAN, D. F., e HAESBAERT, R. (2015). Escritos sobre 
espaço e história. Rio de Janeiro: Garamond, 2014. 
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brasileira do passado e quais foram suas proposições. Inicialmente levanta a 

discussão sobre a concepção de que as cidades, nas áreas de colonização 

portuguesa, surgiram espontaneamente, sem qualquer direcionamento estatal. 

Destaca principalmente as orientações de organização interna das cidades, 

estabelecida pelo Estado português, contradizendo Sérgio Buarque de Holanda que 

afirmava que as cidades portuguesas não possuíam qualquer orientação ou método. 

Contrapôs-se a esta afirmação, especialmente no caso dos núcleos urbanos 

fundados diretamente pela Coroa, dando como exemplo a cidade de Salvador, que 

teve o “arquiteto” Luiz Dias para dirigir sua construção. A cidade do Rio de Janeiro 

contou com a presença de um mestre de obras encarregado de fazer a medição dos 

terrenos, construção de edifícios e fortificações. O mesmo ocorria com os 

arruamentos que obedeciam orientações quanto ao que deveria ser deixado entre os 

terrenos para que a rua pudesse ser formada. Esta sua análise será posteriormente 

aprofundada ao tratar da reconstituição do sítio da cidade no morro do Castelo. 

(ABREU, 2007) 

Mauricio aponta também que as Câmaras Municipais possuíam autoridade 

bastante restrita, necessitando de autorização da Coroa para realização de 

benfeitorias que envolvessem gastos, o que fez com que muitas obras fossem 

sistematicamente adiadas aguardando a autorização para sua realização, em 

detrimento dos interesses da população. Este seria mais um indicativo da existência 

de regras no ordenamento urbano do período colonial, por outro lado a demora na 

solução dos problemas, levava a uma maior flexibilidade na ocupação. Analisa as 

recentes contribuições de historiadores que apontam a maior complexidade da 

economia colonial, relativizando as afirmações sobre a autonomia das propriedades 

agrícolas coloniais. 

Posteriormente, o texto apresenta uma trajetória da diferentes formas de 

pensar a cidade já no século XIX, com a continuidade da atuação dos engenheiros 

militares, que pensavam a cidade enquanto espaço físico a ser defendido, a 

necessidade de prover infraestrutura, com uma concepção de cidade como território 

perigoso, que precisava estar sob a intervenção e controle da polícia. 

Paralelamente, se fortalece a visão higienista que tem na teoria dos miasmas sua 

base de sustentação. Nesta concepção o ambiente estava doente, necessitando de 

intervenções que possibilitassem o combate às enfermidades por meio do aterro de 

pântanos, desmonte de morros, combate às habitações coletivas, etc. Por último, a 
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valorização da técnica fruto das transformações produzidas pela Revolução 

Industrial e a emergência da teoria do vetor implementada por Oswaldo Cruz, 

questionando a teoria dos miasmas, base de sustentação do higienismo, promovem, 

a partir de 1870, a ascensão dos engenheiros, em especial os sanitaristas, como 

agentes de intervenção no espaço urbano, os quais foram os responsáveis pela 

reforma urbana do Prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro. Finaliza com a 

Revolução de 1930, ressaltando a ênfase na industrialização e o consequente 

processo de urbanização como elemento que traz maior complexidade às cidades, 

levando a um processo de reflexão interdisciplinar que ultrapassou os limites da 

engenharia. 

Ao identificar as matrizes do pensamento sobre a cidade Mauricio oferece 

caminhos de entendimento das diferentes propostas de intervenção na cidade, 

muitas delas colocadas em prática, oferecendo os parâmetros de configurações 

morfológicas das cidades do passado. Além disso consegue comprovar que 

algumas das afirmações tradicionalmente feitas para o processo de colonização 

português foram precipitadas, como a ausência de ordenamento urbano nas cidades 

de colonização portuguesa. Ao identificar os agentes de ordenamento urbano do Rio 

de Janeiro colonial, traz luz sobre esse período de estruturação da cidade no Brasil, 

concedendo uma contribuição para aqueles que tem na cidade do passado seu 

objeto de reflexão.  

 
 

4.3.1.2. A apropriação do território no Brasil colonial 
 
 
Buscando as origens do processo de apropriação territorial pelos portugueses 

no Brasil, Mauricio, neste trabalho, se dedica à analise deste processo no território 

brasileiro, chamando a atenção para a permanência de muitas das normas 

estabelecidas no passado, que continuam a vigorar atualmente, interferindo no 

cotidiano das pessoas. Para além deste papel o trabalho se debruça sobre as bases 

históricas de apropriação do território no período colonial, analisando os 

fundamentos jurídico-institucionais que lhe deram forma. Para contextualizar esses 

fundamentos, recupera o processo de reconquista dos territórios ocupados pelos 

sarracenos na idade média ibérica e o papel dos conselhos municipais neste 
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processo que possibilitou o repovoamento das terras reconquistadas em Portugal. 

(ABREU, 1997, p.200) 
 
É na distribuição das terras dos conselhos que está a origem do sistema 
sesmarial, uma forma de apropriação territorial que se difundiu pelo sul de 
Portugal a partir do século XIII e que se converteu em verdadeira política de 
povoamento. 
 

Diante da necessidade de tomar posse do território brasileiro, os portugueses 

se utilizam da prática adotada pelos conselhos municipais portugueses de distribuir 

entre os moradores a terra recebida, cobrando em troca o pagamento do foro. A 

prática foi integralmente transferida para o Brasil, porém Mauricio identifica que sua 

aplicação sofreu algumas adaptações. A primeira delas foi a transferência em 

caráter perpétuo, enquanto em sua origem a doação era vitalícia, sem possibilidade 

de transferência a herdeiros. A segunda diferença está relacionada ao tempo 

máximo de cinco anos  exigido para início da atividade produtiva. A realidade 

revelou a impossibilidade de cumprimento de tal prazo devido às dificuldades 

naturais enfrentadas pelos sesmeiros, acrescidas ainda dos conflitos com os 

indígenas, que muitas vezes inviabilizaram a posse. Por último estava a questão das 

dimensões das terras doadas, pois não deveriam exceder o tamanho que os 

beneficiários pudessem se utilizar. Na realidade as doações eram feitas com 

extrema liberalidade, excedendo em muito o que poderia ser razoavelmente 

utilizado. Tinha-se, no entanto, a restrição de que só poderiam receber as terras 

quem pudesse provar que tinha condições de torná-la produtiva, inviabilizando o 

acesso a terra para muitos. (ABREU, 1997, p.206-207) 

Além de resgatar as origens do processo de distribuição e concentração de 

terras no Brasil, buscando suas origens no sistema legislativo português, Mauricio 

recupera também as formas de controle do Estado sobre o que era produzido, por 

meio da cobrança de dízimos. O pagamento era feito à Ordem de Cristo, devido à 

união do Estado com a Igreja Católica. Para facilitar a cobrança, foi implantado um 

eficiente sistema de “leilão” em que se delegava o direito de cobrança a quem 

pagasse mais. O vencedor do processo por sua vez, subcontratava outros em um 

processo de subdivisão de áreas e produtos que possibilitavam um eficiente sistema 

de arrecadação. 

Para o urbano foi implantado um sistema municipalista assentado no arraial 

(ou povoado), na vila e na cidade. O arraial tinha origem espontânea fruto do 
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agrupamento de famílias. As vilas eram resultado da ação de donatários e 

governadores que poderiam criá-las ou elevar a esta categoria algum arraial, já as 

cidades era atributo exclusivo da Coroa, não havendo diferenciação hierárquica 

entre elas, mas sim quanto aos arraiais. 
 
Vilas e cidades diferenciavam-se entretanto, bastante dos arraiais, pois só 
nelas estava a sede de um governo local. Ali fazia-se justiça em nome do 
Rei, prerrogativa que se materializava obrigatoriamente na paisagem 
urbana pela ereção de um pelourinho. Tinham direito, ademais, às 
dignidades e regalias conferidas pelas Ordenações aos conselhos e a seus 
cidadãos. E possuíam, finalmente, um termo ou área de jurisdição, dentro 
da qual se situavam os arraiais, e um patrimônio fundiário: as terras do 
Conselho. (ABREU, 1997, p.214-215) 
 

Desta maneira Mauricio vai recuperando o processo de apropriação das 

terras no Brasil colonial, desvendando detalhes deste processo. Além das terras dos 

Conselhos identifica a doação de sesmarias de chãos, muito pouco comentadas na 

bibliografia especializada, destinadas ao uso urbano. Ao contrario do que ocorria 

com as sesmarias de terras, não incidia sobre os chãos qualquer cobrança já que 

não eram produtivas.  

A propriedade da terra era transferida em grande parte aos herdeiros, por 

dote ou doações feitas à Igreja (legado pio), mas havia também a venda e o 

arrendamento desde o início da colonização, fruto das dificuldades de acesso à 

mesma. Além disso, as doações de grandes extensões de terras sem um controle 

rígido quanto a sua localização não demoraram a criar problemas de disputas entre 

beneficiários. 
 
As doações de sesmarias, bastante generosas,  faziam-se sempre a partir 
de um determinado ponto de comando do território (uma vila ou uma 
cidade). Por essa razão, a fronteira entre as terras já concedidas e as que 
ainda estavam disponíveis para doação foi rapidamente se afastando dos 
núcleos de colonização. Como para garantir a doação bastava pôr em 
produção uma parte da terra recebida, logo ficou claro que a terra virgem 
não era sinônimo de terra disponível, e esta é a razão pela qual muitas 
cartas de sesmaria estatuíam que, em sendo a terra solicitada já concedida, 
“corresse adiante”, ou seja, que fossem doadas as terras seguintes. 
(ABREU, 1997, p.221) 
 

Tornado difícil o acesso à terra, muitos colonos só tinha a opção de obtê-la 

pela compra ou por meio da transferência do domínio indireto. Esta transferência era 

feita principalmente pelas ordens religiosas e câmaras municipais, as quais podiam 

ser feitas por tempo determinado ou não, neste caso era o fateusin perpétuo, com a 

transferência perpétua do direito de uso. 
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Já no século XVI, o acesso à terra se tornou difícil a muitos colonos recém-
chegados. Mesmo que tivessem recursos materiais para solicitar sesmarias, 
as terras disponíveis já se situavam longe dos portos ou muito perto do 
gentio hostil. Surgiu daí um paradoxo do aparecimento de um ativo mercado 
de terras junto aos centros de povoamento, com os sesmeiros mais antigos 
vendendo ou arrendando suas cobiçadas terras àqueles que chegaram 
depois. (ABREU, 1997, p.221) 
 

Em sua análise Mauricio aponta que a aplicação do processo de concessão 

de terras por sesmarias já trazia em si as deformações fruto da aplicação de um 

sistema em realidade bastante diversa da origem. Ele então, consegue captar estes 

conflitos, fruto da grande quantidade de terras doadas, pouco utilizadas e do grande 

número de posseiros. Estes, não necessariamente necessitados, na verdade, muitos 

deles ricos e poderosos que acabaram conseguindo legalizar as terras. Os conflitos 

também surgiam no urbano com a apropriação de terras públicas, muitas delas na 

beira dos rios e do mar dificultando o transbordo de mercadorias.  

Tais conflitos levavam o Estado português a aumentar o controle sobre a 

posse das terras, implantando várias mudanças na legislação, como fixar o tamanho 

das doações, a necessidade de confirmação da propriedade plena, demarcação 

antes de tomar posse, etc., muitas delas sem qualquer efeito. Exerceu também 

maior controle sobre os bens das ordens religiosas. Cabe ressaltar o papel dos 

patrimônios religiosos que ofereciam a possibilidade de acesso a terra a parcelas da 

população que não tiveram a chance de se inserir nos processos formais de 

aquisição de terras. Recebendo doações de proprietários fundiários acabavam por 

aforá-los a colonos que assim tinham acesso à terra e os proprietários fundiários 

podiam contar com uma população disponível para o trabalho. 

A síntese feita expressa de modo bem geral o que foi apresentado no texto 

com uma enorme riqueza de detalhes, os quais revelam o enorme esforço 

despendido pelo Mauricio para o entendimento dos mecanismos jurídicos de 

apropriação do território brasileiro. Novamente ele envereda por aspectos pouco 

estudados dentro da Geografia, necessários ao entendimento do processo de 

apropriação do território, que exigiram dedicação e afinco para o seu entendimento. 

Debruçou-se sobre aspectos legais desse processo de apropriação e da gênese do 

povoamento, considerando nuances muito pouco abordados como por exemplo, a 

doação de sesmarias para uso urbano, as chamadas sesmarias de chão. Tais 

aspectos possibilitam por meio de estudos empíricos a recuperação do processo de 

retalhamento de terras e a identificação dos agentes envolvidos que deram forma as 
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cidades brasileiras, assim como revela que os conflitos pela posse da terra 

remontam ao período mesmo da colonização. 

Cabe lembrar que ele não foi o primeiro a buscar tais origens, pois se utiliza 

das contribuições de Pierre Monbeig e Pierre Deffontaines, precursores da história 

da urbanização brasileira. Fora da Geografia podem ser lembrado os trabalhos 

recentes de Murilo Marx59 e Fania Fridmam60 que ofereceram também importante 

contribuição à temática. Para Mauricio é fundamental que a Geografia se preocupe 

com essas questões. 
 
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, pois aí estão, muitas vezes, os segredos a sua 
boa interpretação. Nesse busca do passado, entretanto, não devemos nos 
ater apenas aos vestígios concretos que ele deixou, isto é, às suas formas 
materiais que ainda subsistem na paisagem. As formas não materiais 
também precisam ser investigadas. (ABREU, 1997, p.240) 
 

Sua contribuição transcende os limites da Geografia, como já vem se 

configurando em seus trabalhos, sendo subsídio para urbanistas que também se 

empenham na análise da cidade e para historiadores, que se debruçam sobre o 

período em questão. Neste sentido chama a atenção a contribuição que o texto 

oferece para o entendimento do que é uma sesmaria e seu processo de construção 

jurídica e implantação no território do Brasil colonial, como chama a atenção a 

historiadora Fernanda Bicalho. 
 
Naquele livro Explorações Geográficas. É sobre a sesmaria, eu acho aquilo 
um absoluto clássico (...) o livro é uma coletânea, são vários autores, acho 
que ele nem é o organizador, mas ele tem ali um artigo sobre sesmaria. A 
ideia, o conceito de sesmaria que nenhum de nós fez e ele fez, eu acho que 
o Mauricio, eu sei que ele era geógrafo, mas ele tem um dom de ser 
historiador, da metodologia, assim da precisão com que ele descreve os 
conceitos. (BICALHO, 2015) 
 

Esta é uma observação importante que caracteriza bem a contribuição que o  

texto oferece ao preocupar-se em conceituar cada ideia apresentada, de estabelecer 

a ação de cada ente jurídico que tem influência direta sobre as formas de 

apropriação da terra, seja no campo, seja na cidade. 

 

 

 

																																																													
59 MARX, M. Cidade no Brasil, terra de quem? São Paulo : Edusp/Nobel, 1991. 
60 FRIDMAN, F. Donos do Rio em nome do rei. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999 
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4.3.1.3. Sobre a memória das cidades  

 

 

Caminhando em suas reflexões sobre a Geografia do passado, Mauricio 

produz um texto bastante instigador em suas reflexões teórico metodológicas 

concernentes à Geografia histórica, Sobre a memória das cidades61. É um texto 

teórico cuja abordagem enfoca a memória urbana, sendo considerado por 

Haesbaerth (2015) o texto mais teórico que o Mauricio produziu, que inclusive, abre 

o livro com a coletânea de seus textos (FRIDMAN e HAESBAERT, 2014). 
 
Esse mais teórico, da História urbana, que eu também uso na minha 
disciplina Geo-história, apesar de nunca trabalhar com geografia histórica. 
Eu sempre tive um apêndice, na minha carreira, uma disciplina obrigatória 
da Geografia da UFF, que se chama Geo-história. Eu sempre usei esse 
memória das cidades, bem teórico, talvez seja o texto dele mais teórico, até 
por isso que ele abre o livro, a gente fala que organizou o texto do mais 
geral para o mais particular. 
 

Neste trabalho considera a recente valorização do passado justificada pela 

necessidade de preservar “a memória urbana”, desejando discutir esta tendência 

atual a partir de três eixos de análise. O primeiro busca entender o que está por trás 

desta valorização do passado, o segundo procura conceituar o que significa a 

memória das cidades e o terceiro identificar o papel da Geografia neste processo. 

Várias interpretações tem sido dadas para explicar esta valorização do 

passado, no entanto, o mais importante a considerar é o quanto elas revelam uma 

dialética para o entendimento dos lugares. Referindo-se a Milton Santos (1994) 

afirma que ao mesmo tempo que o desenvolvimento das comunicações promovem a 

homogeneização dos lugares, estimulam também a busca pela singularidade como 

forma de sobrevivência. Nesta perspectiva, o passado assume grande relevância 

por ser uma dimensão importante da singularidade que se materializa na paisagem, 

estando preservado nas “instituições de memória”, na cultura e no cotidiano dos 

lugares, de modo que, a “memória urbana” constitui-se hoje em um elemento 

fundamental da formação da identidade de um lugar. (ABREU, 1998, p.8-9) 

																																																													
61 Publicado também em Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Geografia), 
Porto, Portugal, v. XIV, p. 77-97, 2001; Anais: Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 5(1) 
2012; em Junior, D. P. (2014). FRIDMAN, Fania (Org.). Cidades do novo mundo: ensaios de 
urbanização e história. Rio de Janeiro: Garamond, 2013, p.27-54 e em FRIDMAN, Fania e 
HAESBAERT,R. (Org.) Escritos sobre espaço e história. Rio de Janeiro: Garamond, 2014, p.27-54. 



	 157	

Para entender melhor o termo, Mauricio passa a definição do que é memória 

em suas diferentes dimensões, considerando o caráter coletivo do lugar. Neste 

sentido, sua intenção é discutir a memória de um lugar, de uma cidade, iniciando o 

texto com a discussão sobre a memória individual, para chegar à memória coletiva. 

(ABREU, 1998, p. 10) 

Para analisar as memórias coletivas Mauricio utiliza-se dos estudos de 

Maurice Halbwachs62, sociólogo francês do início do século XX, que debruçou-se 

sobre as formas sociais da memória, frisando a inseparabilidade da relação entre 

tempo e espaço. Ressalta três aspectos dos ensinamentos de Halbwachs que têm 

importância para o estudo da “memória das cidades”. O primeiro deles está 

relacionado ao fato de toda memória coletiva ter um rebatimento espacial; o 

segundo refere-se ao caráter dinâmico da mesma, pois está sempre se 

transformando; por último, chama a atenção para os momentos de ruptura, 

momentos de “quebra de tradição”. Além disso, esse mesmo autor adverte que as 

memórias coletivas são melhor preservadas nos registros, nos documentos do que 

na paisagem. Estes, ao se transformarem em memória histórica, permitem que seja 

preservada a memória das cidades e a contextualização dos relatos do passado que 

permaneceram na paisagem. Desta maneira, a memória das cidades não pode ser 

recuperada apenas por meio das formas materiais que resistem às transformações 

da paisagem. (ABREU, 1998, p.13) 

Outro aspecto a ressaltar refere-se à coexistência de memórias coletivas em 

qualquer momento do tempo, assim como uma seletividade das memórias, pois nem 

todas são registradas, predominando àquelas ligadas às estruturas de poder. Isto 

porque são as classes mais poderosas que criam as instituições de memória e 

atuam no sentido de resguardar aquilo que consideram importante. Desta maneira, 

esses documentos também são expressões de poder.  
 
É através da recuperação das memórias coletivas que sobraram do 
passado (estejam elas materializadas no espaço ou em documentos), e da 
preocupação constante em registrar as memórias coletivas que ainda estão 
vivas no cotidiano atual da cidade (muitas das quais certamente fadadas ao 
desaparecimento) que poderemos resgatar muito do passado, eternizar o 
presente, e garantir às gerações futuras um lastro de memória importante 
para a sua identidade. (ABREU, 1998, p15) 
 

																																																													
62 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo, Vértice, 1990 
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Ao diferenciar memória e história estabelece os limites entre uma e outra. A 

memória é seletiva, parcial e objeto de manipulação, já a história  busca a 

objetividade, ainda que não alcance a objetividade total; ambas não são neutras, 

mas a história guarda maior objetividade, tendo um compromisso com a verdade, 

por isso deve-se partir dela para a análise da memória de um lugar. Mesmo sendo 

incompleta e parcial, Mauricio (1998, p.16) ressalta a importância de se recuperar a 

história, não deixando de enfatizar a necessidade de serem tomados alguns 

cuidados.  

Primeiro, reconhecer que qualquer vestígio do passado não é neutro, por isso 

é necessário contextualizar a informação, sabendo quem o produziu, quando e com 

que objetivo. O segundo, não aceitar a primeira interpretação dada, pois o passado 

sempre pode ser reinterpretado. Por último, é importante ter em mente que os 

processos que agem em determinado lugar são fruto de processos que atuam em 

diferentes escalas (regional, nacional, global). Devem ser considerados sem 

esquecer as singularidades do lugar. Estes são aspectos metodológicos importantes 

sintetizados por Mauricio que orienta aqueles que se propõem a enveredar pelo 

estudo do passado.  

A “memória urbana” é o passado de uma cidade, ressaltando porém que é 

melhor falar de “memória da cidade”, pois relacionam-se ao conjunto de lembranças 

que estão registradas na paisagem ou nos registros de um determinado lugar, 

podendo ser reapropriadas pela sociedade. Mauricio reconhece a imprecisão dos 

temos. 
 
Apesar dessas imprecisões, a verdade é que os termos "memória urbana" e 
"memória da cidade" vingaram, e dizem respeito, não à capacidade de 
lembrar de indivíduos ou grupos, mas ao estoque de lembranças que estão 
eternizadas na paisagem ou nos registros de um determinado lugar, 
lembranças essas que são agora objeto de reapropriação por parte da 
sociedade. (ABREU, 1998, p.17-18) 
  

Ao analisar a contribuição da história na recuperação do passado, Mauricio 

ressalta o equívoco normalmente cometido da perda do referencial do lugar, 

centrando o foco apenas nos processos sociais de transformação da cidade. Neste 

sentido a história acaba por recuperar apenas a dimensão universal dos lugares. 

 
Quando isto ocorre, perde-se o gancho espacial que dá sentido à história (e 
à memória) dos lugares. Não se consegue recuperar aquilo que é 
fundamental na constituição de qualquer lembrança, de qualquer memória 
de cidade, que é a sua individualidade. E esta é dada, não pela 
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singularidade dos lugares, que por definição são únicos, mas pela forma 
como cada um deles sintetiza a relação entre o geral e o particular. 
(ABREU, 1998, p.18) 
 

Este é um elemento fundamental levantado por Mauricio, considerando que a 

memória de uma cidade só pode ser recuperada quando se alia a análise histórica à 

dimensão peculiar que os processos assumem em determinado lugar, dando grande 

importância ao lugar como categoria de análise da Geografia.  

Ressalta que Milton Santos diferencia história urbana da história da cidade no 

sentido de que a primeira seria “a história das atividades que se realizam na cidade” 

ou seja, no ambiente urbano  em geral. Já a história da cidade seria “a história dos 

processos sociais que se materializam de forma mais objetiva” qual seja a história 

dos transportes, da propriedade, da especulação, da habitação. Para Mauricio, no 

entanto, esta associação não dá conta da memória das cidade, é necessário 

recuperar a história de uma determinada cidade. 
 
Essa distinção proposta por Santos nos auxilia bastante, mas não dá conta 
de tudo aquilo que é necessário para que tratemos da memória das 
cidades. Para isso é fundamental que, além da história urbana e da história 
da cidade, fundamentais para que possamos contextualizar os processos 
sociais no tempo e no espaço, recuperemos também a história daquela 
determinada cidade, e esta última é mais do que a soma das duas 
primeiras. Ela é a síntese de como aquelas duas histórias se empiricizaram, 
como materialidade e como ação humana, não no espaço geográfico em 
geral, mas naquele lugar. (ABREU, 1998, p.19) 
 

Para Mauricio deixar de lado esta dimensão, recupera-se o urbano, mas não 

a cidade e a sua memória. Para resgatar a memória do lugar ele aponta a 

necessidade de analisar ao mesmo tempo a história no e do lugar. 
 
É necessário reconhecer, primeiramente, que cada lugar é, ao mesmo 
tempo e em cada momento histórico, o ponto de interseção de processos 
sociais que se desenvolvem em diversas escalas. Alguns desses processos 
são puramente singulares e podem ser explicados no nível das realidades 
locais. Outros, entretanto, só podem ser compreendidos se ampliarmos a 
escala de análise para níveis hierarquicamente superiores, sejam eles a 
região, o estado-nação ou mesmo o planeta. Entender como esses 
processos se entrecruzaram sincrônica e diacronicamente num determinado 
lugar é portanto o primeiro passo para a recuperação da memória das 
cidades. (ABREU, 1998, p.20) 
 

Complementar a esta abordagem está a necessidade de analisar o espaço 

onde esses processos atuam, o espaço concreto onde se desenrola a vida cotidiana. 

Esta não é uma abordagem feita pelos historiadores que, de modo geral não se 

interessam por esta temática. 
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Portanto, para que a Geografia contribua para a compreensão da memória 

das cidades é necessário superar os limites disciplinares que tem provocado um 

crescente afastamento da história desde fins do século XIX. Sobre este afastamento 

Mauricio ressalta que tanto a Geografia quanto a história ficam prejudicadas em 

suas análises. 
 
Tornou-se comum a produção de trabalhos históricos que analisam muito 
bem os processos sociais ocorridos num determinado lugar, mas que pouco 
ou nada falam desse lugar. O lugar vira então um espaço absoluto, simples 
palco onde se desenrolou a trama que se queria estudar. Capengas de sua 
âncora espacial, esses estudos acabam então contribuindo menos do que 
poderiam para o resgate da memória daquele lugar. (ABREU, 1998, p.21) 
 

A adoção do materialismo histórico-dialético provocou uma redução desta 

separação com a revalorização da dimensão temporal, mas não rompeu com o que 

Mauricio chamou de imposição despótica do estudo do presente, autorizando-lhe a 

tratar do passado apenas para explicar os processos atuais. Este era um dos 

embates que tinha com Milton Santos que, segundo ele, nunca abandonou a 

influência francesa que enfatizava o estudo do presente, mas isto não o impediu de 

utilizar-se das suas propostas teórico-metodológicas. 
 
Nossa maior discordância era em relação à geografia histórica. Isso porque, 
no fundo, Milton nunca deixou de se aliar à proposta da geografia clássica, 
sobretudo a francesa, de que a geografia devia estudar apenas o presente e 
que o passado só devia ser escarafunchado com o intuito de buscarmos ali 
explicações sobre o presente. Essa não é a minha posição e já escrevi 
sobre isso. (ABREU, 2006, p.222) 
 

 Na contra mão da tendência geral, a Geografia inglesa tem oferecido 

importante contribuição por meio dos geógrafos históricos, no entanto, os trabalhos 

que se debruçam sobre as cidades, tem enfatizado os aspectos morfológicos que 

são a maneira mais simples de empiricização do tempo, sendo necessário 

considerar as normas jurídicas e sociais que lhe dão significado. 

 
Não há lei proibindo, e nada impede que a geografia estude o passado. Não 
há razão também para que ela se limite à recuperação das formas 
morfológicas que restaram dele. As análises complexas e abrangentes que 
a disciplina vem fazendo para compreender o momento atual de 
globalização podem também ser feitas para os tempos passados, bastando 
para isso que façamos as necessárias correções metodológicas. Se 
conceitos e variáveis são historicamente datados, não podendo ser 
trasladados impunemente pelo túnel do tempo, as categorias de análise, 
que eles operacionalizam e desagregam, não o são, e são elas que 
orientam, em última instância, a análise geográfica. (ABREU, 1998, p.22) 
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Neste sentido ressalta-se a importância de definir os conceitos e variáveis a 

serem utilizadas, adaptando-as ao contexto em análise. No caso da cidade o 

primeiro passo seria os seu enquadramento no tempo, considerando o quadro 

referencial maior, o que Milton chama do “tempo do lugar”. Seguindo a proposta de 

Santos (1996) este enquadramento ocorre por meio da técnica, ou melhor do 

conjunto de técnicas que atuam conjuntamente em determinado lugar, tendo como 

ponto de partida a sociedade humana realizando-se espacialmente. Utilizando o 

mesmo referencial teórico aplicado ao presente, Mauricio defende assim os estudos 

geográficos da cidade no passado. 
 
Sem termos a pretensão de recuperar o passado tal qual ele aconteceu, 
que já vimos ser um objetivo impossível de alcançar, conseguiremos com 
esse esforço adquirir as ferramentas necessárias para que possamos 
analisar os processos e normas sociais então atuantes, detectar as 
contradições então presentes, enfim, contextualizar as formas morfológicas 
então produzidas pela sociedade e a relação que elas tiveram com as 
normas e com os processos sociais que lhes deram origem.  
Um trabalho geográfico em nada diferente daqueles que vimos produzindo 
para entender o momento atual, só que agora dirigido, mutatis mutandis, ao 
entendimento do passado de um lugar. (ABREU, 1998, p.23) 
 

Para Mauricio a pouca contribuição que a Geografia tem dado na recuperação 

da memória das cidades deve-se a três motivos. O primeiro deles deve-se a 

predominância dos estudos sincrônicos na disciplina, quando a memória das 

cidades necessita de uma abordagem diacrônica; o segundo relaciona-se a 

realização de estudos diacrônicos com ênfase na análise morfológica, 

acompanhando as transformações sociais até o presente, sem a análise dos 

processos sociais que lhe deram origem e, por último, porque os estudos sincrônicos 

não se aplicam ao estudo de um momento do passado de um lugar. Estes estudos 

foram delegados aos historiadores que não conseguem fazê-los adequadamente. 

Bicalho (2015) ressalta que este não é um elemento que normalmente seja objeto de 

interesse dos historiadores. 
 
Essa obsessão do Mauricio pela minúcia, pela geografia, pelo o urbano, 
pelo como é que eu posso te dizer, é por que nós não damos muita 
importância para a geografia nem para o urbano. Então, coisas assim muito 
básicas, onde é que se localizava, não damos atenção. 
 

Esta seria a contribuição dada pela Geografia destacada por Mauricio. 
 
A geografia, que podia certamente satisfazer essa carência, tem contribuído 
muito pouco para isso. Apegada a uma lei castradora, que impele-a na 
direção exclusiva da interpretação do presente dos lugares, e não no 
caminho da interpretação dos lugares, a geografia vem produzindo já há 
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algum tempo valiosas análises sobre as cidades, que entretanto têm servido 
muito pouco para resgatar a sua memória. (ABREU, 1998, p.23) 
 

Ainda que longa a apresentação das principais ideias contidas neste texto se 

fazem necessárias considerando a importância da proposta teórico metodológica 

nele contida. Mauricio apresenta a sua visão de como devem ser produzidos os 

trabalhos de Geografia histórica, avaliando os riscos e limites envolvidos. Sua 

principal conclusão refere-se a utilização do mesmo instrumental teórico conceitual 

aplicado no estudo do presente, guardando-se os devidos cuidados e adaptações 

necessárias ao estudo de um lugar que não existe mais, visão também partilhada 

por Vasconcelos (1999, p.27).  Este mesmo autor, ao refletir sobre problemas 

metodológicos na Geografia urbana histórica, propõe quatro medidas que servem de 

parâmetros que podem contribuir para o debate metodológico sobre o estudo das 

cidades do passado. (Vasconcelos, 2009) 

As observações de Lowental e Pierre Nora quanto aos limites da recuperação 

do que foi a cidade no passado, são orientações preciosas para quem se dedica à 

recuperação da memória das cidades, pois alertam sobre os limites dos estudos da 

Geografia histórica na recuperação do passado.  

Além disso, as análises de Santos (1978) que reflete sobre as relações 

espaço-tempo desde seu livro Por uma geografia nova são fundamentais. Em sua 

concepção do espaço como acumulação de tempos que deixam marcas com objetos 

de diferentes idades já apontava para a importância desta reaproximação entre 

espaço e tempo, Geografia e História. Complementar a esta concepção e 

fundamental para a análise da cidade está a de temporalidade (SANTOS, 1994) que 

será melhor tratada no texto a seguir. 

 

 

4.3.1.4. Temporalidades diferentes no Rio de Janeiro do início do século XIX 
 

 

Dois outros trabalhos realizados no período também se somam às reflexões 

realizadas neste artigo. O primeiro deles, destaca-se por abordar empiricamente as 

análises os diferentes processos que atuam na cidade em um período de 

fundamental importância para a cidade do Rio de Janeiro cujas articulações se dão 

em diferentes escalas. 
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O texto, utiliza-se da categoria “lugar”, como local em que ocorre a 

confluência desses processos sociais que atuam em diferentes escalas geográficas, 

para analisar a afluência de tempos estruturalmente distintos que atuam 

simultaneamente na cidade do Rio de Janeiro entre 1808 e 1821. Utiliza-se das 

contribuições de SANTOS (1994) e LEPETIT e PUMAIN (1993) sobre a coexistência 

de diferentes temporalidades ocorrendo sincronicamente no mesmo lugar, 

reportando-se à cidade do Rio de Janeiro do início do século XIX.  
Grupos, instituições, indivíduos convivem juntos, mas não praticam os 
mesmos tempos. O território é na verdade uma superposição de sistemas 
de engenharia diferentemente datados, e usados, hoje, segundo tempos 
diversos. As diversas estradas, ruas, logradouros, não são percorridos 
igualmente por todos. Os ritmos de cada qual empresas ou pessoas — não 
são os mesmos. Talvez fosse mais correto utilizar aqui a expressão 
temporalidade em vez da palavra tempo. (SANTOS, 1984, p.42) 
 

 Nesta mesma direção Bernard Lepetit em trabalho solo ressalta que os 

tempos da cidade não são lineares, nunca são sincrônicos, o tecido urbano, o 

comportamento das pessoas, as políticas urbanas, os processos sociais e 

econômicos obedecem cronologias diferentes, mas ao mesmo tempo, a cidade está 

no presente.  
 
A cidade, como vimos, nunca é absolutamente sincrônica: o tecido urbano, 
o comportamento dos citadinos, as políticas de planificação urbanística, 
econômica ou social desenvolvem-se segundo cronologias diferentes. Mas, 
ao mesmo tempo, a cidade está inteira no presente. Ou melhor, ela é 
inteiramente presentificada por atores sociais nos quais se apóia toda a 
carga temporal. (LEPETIT, 2001, p.145) 
 

Tomando essas bases, identificou três temporalidades: o tempo colonial do 

Brasil à época da chegada da família real obedecendo a lógica do pacto colonial; o 

tempo pré-capitalista português representado por Portugal vivendo ainda sob o 

absolutismo monárquico que tem no comércio colonial a sua fonte de renda, sendo 

economicamente dependente da Inglaterra, e um tempo capitalista que se 

desenvolvia na Grã-Bretanha, país dominante que necessitava de fontes de 

matérias primas e de mercados consumidores. (ABREU, 1997, p.1-2) 

A convergência dessas temporalidades afetam a cidade desde a chegada da 

corte portuguesa, de modo que a cidade passou por transformações que a 

modificaram estruturalmente com a expansão de atividades comerciais, industriais, 

introdução do sistema bancário, do ensino superior, da imprensa, etc. Neste 

momento, em um lugar, na cidade do Rio de Janeiro, se entrecruzam 

temporalidades divergentes. 
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“Se opõem colônia e metrópole, absolutismo monárquico e ideário liberal, 
revolução industrial e escravismo. Só que a colônia agora é a metrópole, o 
liberalismo inglês é que sustenta o Antigo Regime português, e a economia 
de mercado firma os seus pés sem dispensar a mão de obra escrava” 
(ABREU, 1997, p.3) 
 

Neste contexto, a rua é o local onde esses tempos podem ser identificados. 

As diferentes temporalidades em interação promovem transformações, dentre elas a 

independência do país, outras, como a escravidão, permaneceram ainda por mais 

tempo. Desse modo, proporciona uma análise empírica da coexistência de 

temporalidades divergentes em um determinado lugar, dando concretude a esta 

abordagem no urbano.  

 

 

4.3.1.5. Construindo uma geografia do passado: Rio de Janeiro, cidade 
portuária, século XVII 

 
 

O trabalho Construindo uma geografia do passado: Rio de Janeiro, cidade 

portuária, século XVII 63 , segue as propostas metodológicas apontadas 

anteriormente, abordando-as de forma mais clara. Tendo como objeto de análise a 

cidade do Rio de Janeiro, Mauricio faz um enfrentamento mais direto das questões 

envolvendo o papel dos estudos do passado na Geografia. Segundo ele, iria 

enfrentar o “pesadelo” apontado por Santos (1996),  de desvendar, o que foi o 

presente de um dado lugar do passado. Para Santos, é questionável se é possível a 

uma Geografia histórica realizar esse resgate.  
 
A geografia histórica pretende retraçar o passado, mas ela o faz assentada 
no presente, isto é, a partir do momento em que é escrita. Em que medida 
ela pode revelar o que arbitrariamente se chama de passado, quando, em 
vez de mostrar a coerência simultaneamente espacial e temporal de um 
mesmo momento, apenas reúne instantes disparatados e distantes da 
mesma flecha do tempo? (SANTOS, 1996, p.42) 

 
Mauricio então busca enfrentar este desafio recusando-se a aceitar a máxima 

de que a Geografia deve dedicar-se ao estudo do presente, opinião compartilhada 

com MORAES (2000). Acredita que foi a partir da Geografia francesa que tal 

máxima se cristalizou, em sua busca pela independência da história como disciplina. 
																																																													
63 ABREU, M. D. A.. Construindo uma geografia do passado: Rio de Janeiro, cidade portuária, século 
XVII. GEOUSP, São Paulo, (7), 13-25, 2000. 
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Surgiu então o tabu a que se referiu Santos: de um lado, o discurso 
romântico da inseparabilidade de tempo e espaço; de outro uma prática que 
reafirmava a cada instante que geografia não era história, e que acabou 
utilizando um artifício metodológico para definir os limites entre uma e outra. 
(ABREU, 2000, p.15) 
 

Para esse enfrentamento Mauricio resgata as análises produzidas por Milton 

(1996) sobre as formas de empiricização do tempo. Milton Santos o faz por meio da 

técnica, que para ele, seria a referência capaz de unir tempo e espaço, 

considerando-a como medida do tempo: o tempo do processo direto de trabalho, o 

tempo da circulação, o tempo da divisão territorial do trabalho e o tempo da 

cooperação. (SANTOS, 1996, p.45) As ações podem ser enquadradas 

temporalmente por meio do modo de produção que também podem ser 

empiricizadas por meio da maneira como é interpretado por cada agente social, 

estabelecendo assim as temporalidades, que necessitam de formas materiais e não 

materiais para se concretizarem. Desta maneira, constroe-se a ideia de 

multiplicidade de tempos que se dá em cada segmento do espaço geográfico. 
 
Em outras palavras, cada lugar do planeta é, em cada “Presente”, um 
produto da interrelação de três tempos: o tempo geral do modo de produção 
(ou o “tempo de mundo”), o tempo particular dos Estados em que se 
inserem (o “tempo do Estado-Nação”), e o tempo singular do próprio lugar 
(ou “tempo do lugar”) Por essa razão, cada lugar é, ao mesmo tempo, 
universal, particular e singular. 
A grande questão que fica de toda essa bela construção teórica é: O que é 
o “Presente”? (ABREU, 2000, p.18) 
 

É a partir deste questionamento que Mauricio vai construindo sua defesa pela 

adoção de estudos que se utilizem da mesma metodologia, mas que tenham um 

“presente”, no passado. Contando com este referencial teórico e assumindo os 

cuidados já apresentados para o estudo do passado, reforça que, o essencial não é 

se a Geografia estuda o presente ou o passado, mas as respostas que ela oferece 

às questões apresentadas pela sociedade na construção do seu espaço. 

Os textos apresentados até aqui, diferenciam-se em sua abordagem. Os dois 

primeiros oferecem instrumentos para o entendimento da cidade no passado. 

Pensando a cidade no Brasil do passado apresenta aqueles que pensaram a cidade 

e seus efeitos sobre a forma urbana, com a preocupação de verificar se existe ou 

não um ordenamento urbanístico nas cidade coloniais portuguesas, preocupação 

que também está presente em outros dos seus textos. Esta preocupação é também 
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compartilhada por urbanistas que tentam desvendar a morfologia das cidades 

coloniais portuguesas como por exemplo Azevedo (1998) e Bueno (2012a e b). 

O segundo, busca desvendar o processo de apropriação do território 

brasileiro, resgatando os mecanismos jurídicos-institucionais que viabilizaram esse 

processo, recuperando-o desde sua origem em terras portuguesas, guardando as 

devidas especificidades de sua implantação no Brasil. Apresenta as possibilidades 

de acesso à terra, seja ela urbana ou não e os conflitos envolvidos neste processo já 

no período colonial.  

Com esses dois textos Mauricio vai construindo uma abordagem, se munindo 

de instrumentos de análise que lhe possibilitarão investigar o processo histórico que 

deu origem ao Rio de Janeiro do passado. Sua contribuição transcende à Geografia, 

pois as questões que levanta permeiam vários outras disciplinas como a história e o 

urbanismo. 

Os outros textos, Temporalidades diferentes no Rio de Janeiro do início do 

século XIX, Sobre a memória das cidades e Construindo uma geografia do passado 

guardam entre si a presença de referencial teórico mais elaborado. O primeiro deles 

tem a preocupação de tratar empiricamente a confluência de processos sociais que 

ocorrem em diferentes escalas, muitos deles divergentes, em um lugar e em dado 

momento histórico. Por meio da abordagem oferecida por Lepetit e Pumain e Santos 

sobre a coexistência de diferentes temporalidades, Mauricio analisa empiricamente a 

forma como os tempos da cidade não são lineares, não ocorrem sincronicamente 

em todos os lugares, trazendo luz sobre a trama de relações e processos que se 

estabelecem na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XIX.  

Os outros dois artigos, oferecem reflexões teórico-metodológicas sobre 

Geografia histórica importantíssimas para aqueles que desejam estudar a cidade do 

passado, particularmente sua indicação de que o instrumental teórico que possibilita 

a análise do presente, também pode ser utilizado para a análise do “presente” do 

passado. Em sua abordagem utiliza-se de autores como Halbwachs, Pierre Nora, Le 

Goff, Lowental e Milton Santos para alinhavar sua construção teórica e proposta 

metodológica de trabalho. Os alertas apresentados, os cuidados no tratamento de 

documentos do passado, a preocupação em não se limitar à análise da forma 

urbana, mas focar nos processos sociais que ocorrem em determinado lugar, são 

realmente fundamentais. Neste sentido, SILVA (2015) identifica a importante 

contribuição metodológica existente no texto. 
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Tem um trabalho que eu acho que todo mundo começou a trabalhar, que foi 
sobre cidade e memória, que é muito bonito, aquele artigo, muito bom, 
também abre as possibilidades, eu por exemplo uso aquele trabalho para os 
meus bolsistas, é um trabalho com história urbana. 
 

Essas propostas teórico metodológicas nortearão a produção dos seus textos 

que buscam analisar o processo de construção da cidade do Rio de Janeiro e seu 

Recôncavo que serão apresentados a seguir. 

 

 

4.3.2. Os trabalhos empíricos inovadores  
 

4.3.2.1. Da França Antártica à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 
 
 

Paralelamente a elaboração de suas propostas teórico metodológicas, 

Mauricio parte para a produção de uma série de trabalhos inovadores na 

metodologia utilizada na Geografia assim como pelos resultados obtidos. Decide 

enfrentar a falta de dados do período colonial e, aos poucos vai percebendo que se 

por um lado, grande parte da documentação do período havia se perdido no 

incêndio de 1790, por outro, seria possível reunir informações dispersas nos 

arquivos, bibliotecas de modo a recuperar os processos que se deram no período. 

Em entrevista a Laurent Vidal sobre seu último livro, explica o esforço realizado para 

resgatar o que foi este período no Rio de Janeiro, afirmação que vale também para 

os textos aqui analisados já que eles fizeram parte do livro. 
 
Aos poucos, fui vendo que havia muita falha na documentação, mas que era 
possível entrar nesse passado distante do Rio de Janeiro do século XVII, a 
partir das informações dispersas nos diversos fundos documentais. 
Precisavam, de certa forma, serem colocadas juntas, porque elas se 
encaixavam! Então, é isso que eu venho fazendo. E posso garantir que tem 
muita coisa que eu não consegui fazer, mas por outro lado, muita coisa que 
eu não imaginava fazer, logrei fazê-lo com bastante sucesso. (ABREU, 
2011, p.574) 
 

Os trabalhos analisados a seguir fazem parte desse esforço bem sucedido. O 

primeiro deles La France Antarctique, ou le Brésil français du XVIème siècle,64 

																																																													
64 ABREU, M. de A.. La France Antarctique, ou le Brésil français du XVIème siècle. In: PITTE, Jean-
Robert; SANGUIN, André-Louis. (Org.). Géographie et liberté. Mélanges en hommage à Paul Claval. 
Paris: L'Harmattan, 1999, v. , p. 201-212. 
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publicado em 1999 se soma a outros quatro trabalhos posteriores que têm nos 

conflitos pela apropriação do território no século XVI, a temática comum. São eles A 

luta pelo controle territorial da Baía de Guanabara no século XVI: agentes, alianças, 

conflitos65, European conquest, Indian subjection and the conflicts of colonization: 

Brazil in the early modern era66, L'île de Coligny après la France Antarctique67 e La 

France Antarctique: colonie protestante ou catholique?68.  

Estes trabalhos foram os que menos utilizaram-se de fontes primárias, pois os 

poucos documentos que existem já foram transcritos e bastante utilizados pela 

historiografia. Têm em comum retratar os conflitos, as alianças e disputas realizadas 

entre os agentes envolvidos no processo de apropriação do território brasileiro no 

século XVI, antes da fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1565. Apresentam 

enfoques diferentes, o primeiro analisa a ocupação francesa na baía da Guanabara, 

o segundo os conflitos entre indígenas, portugueses e franceses na disputa pela 

posse desde mesmo território, o terceiro enfatiza as relações entre o Estado 

Português e os indígenas no período inicial da colonização, com ênfase na atuação 

dos jesuítas. Os textos são, portanto, complementares. 

O primeiro trabalho tem como objetivo apresentar o questionamento francês 

da doutrina do mare clausum expressa no Tratado de Tordesilhas e o projeto da 

França Antártica implementado por Nicolas Durand Villegagnon na Baía de 

Guanabara, onde construiu uma fortificação na ilha de Serigipe, hoje Villeganon. A 

difícil empreitada que durou cinco anos, só pode ser compreendida a luz dos 

conflitos religiosos existentes na Europa, entre católicos e protestantes, que tiveram 

sua repercussão em terras brasileiras, sendo apresentadas por Mauricio em 

detalhes.  Tomando cuidado com a apropriação de informações do passado, 

ressalta o comprometimento de algumas fontes sobre os acontecimentos do 

período, que foram prejudicadas pela polarização existente entre católicos e 

protestantes. 

																																																													
65 A luta pelo controle territorial da Baía de Guanabara no século XVI: agentes, alianças, conflitos. In: 
Reunião da Comissão de Geografia Cultural da União Geográfica Internacional, 2003, Rio de Janeiro. 
International Geographical Union - Commission on the Cultural Approach in Geography - Rio de 
Janeiro Conference. Rio de Janeiro : PPGG/UFRJ, 2003. v. 1. 
66 European conquest, Indian subjection and the conflicts of colonization: Brazil in the early modern 
era. GeoJournal, Dordrecht, Holanda, v. 60, n.4, p. 365–373, 2004. 
67 L'île de Coligny après la France Antarctique In: Augeron, Mickael; Poton, Didier; van Ruymbeke, 
Bertrand. (Org.). Les huguenots et l'Atlantique. 1 ed. Paris: Editions des Indes Savantes, 2008. 
68 La France Antarctique: colonie protestante ou catholique?. In: Augeron, Michael; Poton, Didier; van 
Ruymbeke, Bertrand. (Org.). Les huguenots et l'Atlantique. 1 ed. Paris: Presses de ll''Université Paris 
Sorbonne e Éditions des Indes Savantes, 2009, v. 1, p. 124-134. 



	 169	

A aventura de Villegagnon termina em 1560 quando a frota portuguesa impõe 

uma derrota aos franceses e seus aliados os índios Tamoios, recuperando o 

controle do território. Cinco anos depois foi fundada a cidade de São Sebastião do 

Rio de Janeiro. Mauricio chama a atenção que desta empreitada mal sucedida 

restaram os registros do padre André Thevet, que mesmo sendo claramente parcial 

em suas análises, oferece os mais antigos registros feitos do Rio de Janeiro, 

retratando a fauna e a flora da região, os costumes dos indígenas além de alguns 

registros cartográficos, uma contribuição ao resgate da memória do que foi o Rio de 

Janeiro do século XVI. 

Em 2003 apresenta outro trabalho no encontro da União Geográfica 

Internacional, na Comissão de Geografia Cultural69. Este artigo possui uma maior 

abrangência da temática, analisando também os acontecimentos que precederam a 

fundação da cidade do Rio de Janeiro, uma série de conflitos que envolveram 

portugueses, indígenas, franceses católicos e protestantes que ocorreram ao longo 

do século XVI, tendo seu fim em 1567 com a vitória dos portugueses sobre os índios 

tamoios.  
 
Procuraremos apontar neste trabalho, os significados, implícitos ou não, da 
apropriação das terras americanas por indígenas, portugueses e franceses, 
as identidades distintas de cada um desses grupos e as estratégias e 
táticas que adotaram, tendo o território da Guanabara como epicentro de 
análise. Com isso, pretendemos situar o evento da fundação da cidade num 
marco espaço-temporal mais amplo e, por isso mesmo, mais rico. (ABREU, 
2005, p.9) 
 

Nesse sentido, a abordagem de Mauricio sobre a matéria ganha maior 

amplitude, pois analisa cada um dos agentes envolvidos no processo de disputa 

territorial. A partir de bibliografia específica sobre a temática do texto, tem o cuidado 

de resgatar a atuação dos indígenas, que normalmente são esquecidos, sendo 

referenciados apenas como aliados ou inimigos dos conquistadores. Aponta as 

características da família principal de origem dos indígenas, os tupi-guarani, que 

ocupavam todo litoral brasileiro do Amazonas até o litoral paulista em Cananéia, e 

os seus ramos derivados (tupinambá, potiguar, tamoio, tupiniquim, temiminó, etc,), o 

estágio civilizatório em que se encontravam e a importância de sua participação para 

manter o comércio de produtos tropicais, pois eram os indígenas que recolhiam o 

pau-brasil e o concentravam em pontos do litoral, recebendo em troca não 

																																																													
69 O trabalho também foi publicado no livro organizado pelo próprio Mauricio, Rio de Janeiro: formas, 
movimentos, representações. 1 ed. Rio de Janeiro: DaFonseca Comunicação, 2005, v. 1, p. 8-29. 
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bugigangas, mas objetos úteis para a caça, a pesca, a derrubada de matas e 

limpeza do terreno. 

Os conflitos que emergem da luta pela apropriação do território envolvem 

assim diferentes grupos, diferentes culturas, diferentes formas de ação política. 

Descreve particularidades culturais dos indígenas como a importância da guerra 

como fenômeno de vingança que se auto alimentava, mantendo os indígenas em 

constante conflito, aspecto que foi utilizado em benefício de franceses e 

portugueses, que se aproveitavam dos conflitos entre grupos indígenas adversários, 

escravizando os inimigos de seus aliados. Complementa suas análises com as 

conclusões obtidas no texto anteriormente tratado, La France Antarctique, ou le 

Brésil français du XVIème siècle.  

Dando continuidade às suas análises sobre o período, em 2004 Mauricio 

publica o artigo European conquest, Indian subjection and the conflicts of 

colonization: Brazil in the early modern era. Discute neste trabalho as questões que 

surgiram por meio do contato entre portugueses e indígenas no início da 

colonização, as quais envolveram visões de mundo muito diferentes, as vezes 

incompatíveis, mas que resultaram muitas vezes em alianças temporárias, conflitos 

e negociações. Diferencia-se dos outros textos pela análise mais profunda da cultura 

indígena e pela atuação dos jesuítas como agentes da igreja, defendendo a 

aplicação das orientações vindas do Papa contra a escravização indígena, o que 

provocava conflitos com os colonos que tinham o desejo de utilizá-los como mão de 

obra. 

O período analisado é prenhe de transformações que redefiniram o futuro de 

várias sociedades em diferentes partes do mundo, e Mauricio tem o cuidado de 

contextualizá-las. O capitalismo está em sua fase inicial com a formação de uma 

economia mundo como defendido por Wallerstein70. Em sua abordagem sobre a 

temática Mauricio questiona a eficiência desses modelos estruturalistas que se 

propõem a explicar as transformações que ocorreram  com a ascensão do 

capitalismo por meio da formação de uma economia mundo construídas a partir das 

grandes descobertas. Questiona então as determinações econômicas desta visão, 

																																																													
70 Wallerstein I. The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European 
world-economy in the sixteenth century. Academic Press, London, 1974.  
Wallerstein I.The modern world-system II: Mercantilism and the consolidation of the European world-
economy, 1600–1750. Academic Press, London,1980.  
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chamando a atenção para as interpretações de Wolf 71 que apresenta a importância 

das contingências para o entendimento da relação entre os europeus e os povos 

“sem história”, que não podem ser explicadas apenas pelos aspectos econômicos.  

É sob esta perspectiva que Mauricio descreve o contato entre grupos sociais 

em diferentes condições de desenvolvimento de suas forças produtivas. A Europa, 

com maior desenvolvimento, integrada à Divisão Internacional do Trabalho e os 

indígenas mal superando a fase da revolução agrícola. Faz uma caracterização dos 

povos indígenas aqui existentes quando da chegada dos portugueses e seu nível de 

desenvolvimento produtivo, a relação com os portugueses por meio do escambo e 

os primeiros conflitos que surgiram tão logo foram iniciadas a escravização dos 

indígenas pelos portugueses.  

Apresenta os conflitos entre os colonos que desejavam que fosse implantado 

no Brasil o mesmo sistema aplicado na América espanhola, que lhes garantia 

abundância de mão de obra e os jesuítas que desejavam ter a prerrogativa de 

aculturação dos indígenas, reunindo-os em assentamentos. Após inúmeros embates 

os jesuítas foram instruídos pelo rei em 1647, a afastar os assentamentos indígenas 

sob sua proteção para áreas distantes das zonas produtoras de açúcar, onde 

ficaram até serem expulsos do país em 1760. 

Os trabalhos desta fase têm em comum a apresentação dos embates 

existentes entre os vários agentes envolvidos no início da colonização portuguesa 

em seu processo de conquista do que se tornou o Brasil. Tem o mérito de trazer 

para a Geografia uma temática nova, normalmente abordada pela antropologia, pela 

história ou sociologia, buscando contribuir com a espacialização dos processos 

sociais que ocorrem em diferentes escalas e de questionar a capacidade das 

abordagens estruturalistas de oferecerem explicações adequadas a relações que 

entrecruzam culturas em diferentes estágios de desenvolvimento, as quais 

interferem na maneira como se apropriam do território e na forma como se 

relacionam com outros grupos. Trazer para a Geografia as abordagens de Wolf 

contribui para o enriquecimento da análise geográfica segundo as abordagens mais 

atuais, pois promove a incorporação da dimensão cultural nas análises que Mauricio 

realiza. 

 
																																																													
71 Wolf E.R. Europe and the people without history. University of California Press, Berkeley and Los 
Angeles,1997.  
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4.3.2.2. Da fundação da cidade do Rio de Janeiro à apropriação do Recôncavo 
da Guanabara 

 
 

Dentro do conjunto de trabalhos empíricos do período, há um segundo grupo 

de trabalhos em que Mauricio realiza análises sobre o processo de apropriação do 

território pelos portugueses após a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Amplia 

sua escala de análise, tendo como objetivo investigar a Capitania do Rio de Janeiro 

que compreendia no século XVI o atual município de Maricá até Campo Grande na 

cidade do Rio de Janeiro, seguindo pelo Recôncavo da Guanabara até a Serra do 

Mar.  

Utilizou-se de fonte de dados inéditos, em grande parte obtido nas escrituras 

dos arquivos de notas contidas nos livros do 1o, 2o, 3o e 4o Ofícios em sua maior 

parte recolhidos ao Arquivo Nacional, além de utilizar documentos de outras fontes 

como o Arquivo Ultramarino, Arquivo do Vaticano. Neste trabalho pode-se observar 

o acurado cuidado, persistência e perseverança que Mauricio demonstrou no 

levantamento e organização das informações obtidas, uma característica marcante 

de seus trabalhos. 

O artigo sobre o processo de conquista e apropriação do território72 oferece 

uma abordagem empírica a uma temática anteriormente abordada e já apresentada 

aqui, sobre as bases jurídicas que deram sustentação a essa apropriação (ABREU, 

1997). Tendo a Capitania do Rio de Janeiro como área de estudo, amplia sua escala 

de análise saindo dos limites da cidade propriamente dita.  
 
O que pretendemos aqui é empiricizar a discussão, identificando as formas, 
direções e ritmos da apropriação, os principais atores que dela participaram 
e os conflitos a que deram origem. Nosso objeto de estudo é a Capitania do 
Rio de Janeiro em seus primórdios, isto é, desde a fundação da cidade de 
São Sebastião até o final do século XVI. (ABREU, 2013, p.1) 

 
As dificuldades de manusear informações deste período trazem consigo uma 

série de obstáculos apontados por Mauricio ao apresentar a metodologia adotada 

para realizar o trabalho. Em primeiro lugar a fontes são o grande obstáculo a ser 

vencido, pois poucas foram as cartas de sesmarias dos séculos XVI e XVII que 

																																																													
72 ABREU, M. de A. "Processo de conquista e apropriação do território: Capitania do Rio de Janeiro, 
1564-1600." Anais: Encontros Nacionais da ANPUR 10, 2013. 
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foram preservadas. Para solucionar o problema, recorreu a formas secundárias que 

lhe permitissem recuperar as informações, uma delas a listagem elaborada por 

Monsenhor Pizarro73, e outra os registros das instituições religiosas que tendem a ter 

maior cuidado na manutenção de seus documentos, mas a principal fonte foi mesmo 

a documentação cartorial existente sobre o Rio de Janeiro, no Brasil, em Portugal e 

no Vaticano. (ABREU, 2013, p.3) 

Além da dificuldade de obtenção das informações sobre sesmarias, estas 

quando encontradas tinham imprecisões em seus limites, área e rumos além dos 

obstáculos oferecidos pelas toponímias indígenas dos séculos XVI e XVII, cujo 

significado de muitas delas se perdeu no tempo. Para representar cartograficamente 

as sesmarias, recorreu a uma base que lhe permitisse resgatar, pelo menos 

parcialmente, a linha da costa do período, proporcionada pelo trabalho de Elmo 

Amador74 . Por último, as localizações, em sua grande maioria se fizeram por 

aproximação diante da dificuldade de se localizar precisamente onde se situavam as 

sesmarias. 
 
Devido à carência das fontes, não há, entretanto, como evitar esses 
problemas. Por essa razão, é fundamental que aceitemos os mapas que 
são apresentados a seguir, não como representações precisas, mas como 
mapas conjecturais do passado. Trata-se, por outro lado, de conjecturas 
bastante aproximadas da realidade de então, o que lhes confere foro de 
credibilidade. (ABREU, 2013, p.4) 
 

De todo este trabalho resultaram uma tabela e três mapas que, mesmo 

incompletos, representam o avanço do processo de apropriação do território em três 

momentos inclusos que cobriam o século XVI. A tabela apresenta a listagem com 

nome, título/profissão/dados pessoais, origem e a data de concessão de um total de 

60 sesmarias concedidas aos primeiros conquistadores do Rio de Janeiro de 1565 à 

1566. Essas informações deram origem ao primeiro mapa com 58 sesmarias, 

revelando que as primeiras concessões foram feitas no entorno da baía de 

Guanabara, estendendo-se da Barra da Tijuca à praia de Piratininga em Niterói, 

município do Rio de Janeiro. (ABREU, 2013, p.6-8)  

																																																													
73 José de Souza Azevedo Pizarro e Araújo. Relação das sesmarias da capitania do Rio de Janeiro, 
extrahida dos livros de sesmarias e registros do cartório do tabelião Antonio Teixeira de Carvalho, de 
1565 a 1796. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 63, Parte 1, 1900, pp. 93-153. 

74 AMADOR, E. da S.. Baía de Guanabara e ecossistemas periféricos: homem e natureza. Rio de 
Janeiro: Edição do Autor, 1997.  
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O segundo mapa representa as sesmarias doadas pelos governadores do Rio 

de Janeiro entre setembro de 1567 e agosto de 1575, cujas concessões 

acompanham o curso dos rios que desaguam na baía de Guanabara. (ABREU, 

2013, p.11-12) O terceiro que apresenta as sesmarias doadas entre 1576 e 1600, 

vão em direção à orla oriental da baía, além de se interiorizar pelos vales dos rios 

Iguaçu, Inhomirim e Guapimirim localizados no fundo da baía, incorporando a atual 

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro à capitania. (ABREU, 2013, p.14-15) 

Apenas para ilustrar segue o mapa 1 que representa as sesmarias doadas neste 

último período, mas inclui também as sesmarias doadas em períodos anteriores. 

 
Mapa 1: Capitania real do Rio de Janeiro – Distribuição de sesmarias (1576 – 1600)  

 
Fonte: ABREU, M. de A. "Processo de conquista e apropriação do território: Capitania do Rio de 
Janeiro, 1564-1600." Anais: Encontros Nacionais da ANPUR 10, 2013, p.15. 
 

Dentre as conclusões que apresenta destacam-se a localização das 

sesmarias, muitas vezes se sobrepondo umas às outras como foi o caso da 

sesmaria da Câmara e a dos aos jesuítas, o que irá provocar conflitos e disputas 

territoriais entre os envolvidos; a identificação de que as primeiras sesmarias não 

tinham dimensões tão extensas quanto as que vieram a ser concedidas 

posteriormente, em especial as que foram doadas em áreas de rico potencial 

hidráulico, já prevendo a produção de açúcar e a prática de privilegiar os 

personagens mais importantes ligados à elite portuguesa com as maiores doações. 
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Seguindo este mesmo cuidado de resgatar as origens e a localização dos 

objetos, Mauricio produz um segundo trabalho, complementar a este, em que 

analisa a produção canavieira por meio da identificação da localização dos 

engenhos da capitania do Rio de Janeiro nos séculos XVI e XVII75. Este não é um 

período muito estudado pelos historiadores, os dados estão dispersos e sem uma 

linha de continuidade, além de boa parte da documentação a este respeito ter se 

perdido, dificultando bastante este resgate. Há também dificuldades apontadas por 

ele com relação as representações cartográficas do Rio de Janeiro afirmando que 

não há nada confiável anterior antes de 1767. Neste sentido indica que para tratar 

do século XVII é necessário criatividade e produzir as próprias bases cartográficas. 

(ABREU, 2006, p.2) 

Tendo a preocupação de fazer uma contextualização das conjunturas 

econômicas do século XVII, apresenta quatro momentos em que houve variações 

nos preços do açúcar, provocadas por instabilidades europeias ocorridas a partir de 

1630, ressaltando, no entanto, que a historiografia não é unânime quanto à 

amplitude da conjuntura desfavorável que atingiu a produção de açúcar na segunda 

metade do século XVII. Como contribuição para o desvendar deste período, Mauricio 

tem como objetivo deste trabalho apresentar o número e a localização dos engenhos 

de açúcar na capitania do Rio de Janeiro. (ABREU, 2006, p.6) 

A partir das informações extraídas nas escrituras de venda, doação, hipoteca 

e concessão de dotes contidas nos 45 livros cartoriais que cobriam o século XVII, 

associadas a informações dispersas em outros tipos de documentos como os 

inventários, por exemplo. Conseguiu elaborar fichas individuais com as informações 

reunidas de cada engenho, o que possibilitou sua localização com relativa precisão. 

Identificou 156 engenhos em oito áreas produtoras de açúcar da capitania. As 

informações possibilitaram a identificação do contínuo crescimento no número de 

engenhos no período, inclusive naqueles anos considerados de crise econômica 

pela historiografia. Para Mauricio ficou claro que as afirmações quanto a uma crise 

generalizada comprometendo a produção açucareira na Capitania do Rio de Janeiro 

devem ser revisadas. (ABREU, 2006, p.14). Conseguiu identificar as áreas de 

expansão dos engenhos seguiam a direção do povoamento, destacando-se como 

																																																													
75 ABREU, M. de A. "Um quebra-cabeças (quase) resolvido: os engenhos do Rio de Janeiro nos 
séculos XVI e XVII." Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona, 
v.10, 2006. 
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área de maior produção a de Irajá/ Meriti (formada pelas áreas dos rios Pavuna, 

Meriti e Sarapuí, Brás de Pina até Realengo, com terras também em Belford Roxo, 

São João de Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu e Mesquita), e, em segundo lugar as 

terras da Banda d’Além (região de Niterói, São Gonçalo, até Maricá. Sua maior 

contribuição foi apresentar a localização aproximada dos engenhos e suas rotas de 

expansão, além de caracterizar o Rio de Janeiro do século XVII como o Rio 

açucareiro. 

A síntese aqui apresentada não consegue, de forma alguma, expressar o 

enorme trabalho envolvido na construção e organização das informações que deram 

origem as tabelas e gráficos que lhe permitiram questionar as afirmações que 

vinham sendo feitas sobre a crise e flutuações na produção de açúcar do período. 

Mas é fato que o trabalho apresentado abre caminhos para um melhor entendimento 

da importância da área para a produção de açúcar, assim como lança novos 

desafios para o entendimento do que realmente foi o Rio de Janeiro do século XVII. 
 
Sustentados por uma rica base de dados, que demandou mais de uma 
década para ser concluída, logramos ir além da mera citação dos 
quantitativos de moendas, fornecidos por Frei Vicente do Salvador e por 
Antonil, e conseguimos reconstituir o notável processo de crescimento de 
engenhos que teve lugar na capitania durante o século XVII. Fomos 
capazes também de identificar onde e quando esse processo se 
materializou no espaço. Todavia, muitas outras questões desse antigo 
mundo dos engenhos ainda restam para ser discutidas e exigem esforços 
adicionais de investigação. (ABREU, 2006, p.18) 
 

Ambos os trabalhos analisados aqui revelam a enorme capacidade que 

Mauricio tinha de reconstruir eventos a partir de informações absolutamente 

dispersas em diferentes fontes documentais. Esta característica pessoal direcionada 

empírica e teoricamente para a pesquisa, era reconhecida por Bicalho (2015). 

Segundo ela “Mauricio tinha o gosto pela minúcia, que é absolutamente importante 

para o pesquisador e para o historiador”. Como resultado de toda esta dedicação ele 

consegue rebater “verdades” cristalizadas pelo tempo e confirmar outras, 

apresentando dados que embasam e ratificam suas afirmações. Conseguir localizar 

as sesmarias distribuídas no século XVI ou localizar engenhos do século XVII, 

provando seu crescimento consistente ao longo do tempo, são contribuições 

inestimáveis para a o conhecimento da história brasileira. Para tanto fez a leitura de 

todos os livros cartoriais que resistiram ao tempo, além de outros documentos 

dispersos pelas várias instituições que possuem a guarda dos documentos históricos 

da cidade, cotejando as informações obtidas com os poucos trabalhos já 
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produzidos.76 Exigiu dele um trabalho de paciência para juntar as informações e 

localiza-las, ainda que por aproximação, o que não invalida o esforço dispendido e a 

contribuição dada. 

 

 

4.3.2.3. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 

 

 

Um terceiro grupo de trabalhos é formado por análises feitas para a cidade do 

Rio de Janeiro. O primeiro deles O Rio de Janeiro quinhentista: debates e 

armadilhas (ABREU, 2002) oferece alguns cuidados que devem ser tomados 

quando se procura analisar a história da cidade. Chama a atenção para o caso do 

Rio de Janeiro onde a maior parte do conhecimento dos anos iniciais de sua 

fundação, foi produzido já no século XX, com difícil acesso às fontes primárias. 

Desse modo, ao longo dos anos foram produzidas “verdades” por opções 

metodológicas inadequadas, ou pela imaginação de cronistas que levaram a 

conclusões erradas de acontecimentos que marcaram a cidade. O objetivo deste 

seu trabalho é analisar o processo de produção do conhecimento do Rio de Janeiro 

colonial, levantando algumas inverdades que foram construídas e consagradas ao 

longo do tempo, mas que novas pesquisas reinterpretaram os fatos, a luz de novos 

documentos encontrados e/ou da análise correta do que já fora descoberto. Sua 

contribuição revela-se tanto no desvendar de algumas dessas inverdades, como 

apontar na direção dos cuidados que devem ser adotados quando se trabalha com o 

passado. 

Dentre os exemplos existentes, seleciona três para analisar no trabalho. O 

primeiro equívoco a ser apresentado refere-se ao local de fundação da cidade do 

Rio de Janeiro que teria sido na atual Praia Vermelha e não a várzea entre os 

morros Pão de Açúcar e Cara de Cão; o segundo equívoco esta relacionado ao 

fundador da cidade que teria sido Mem de Sá, no entanto, documentos confirmam 

que foi mesmo Estácio de Sá que a fundou no dia 1o. de março de 1565. Por último 
																																																													
76 Dentre os trabalhos já produzidos Mauricio cita Frei Vicente do SALVADOR, História do Brasil, 
1500-1627, 7a edição, Belo Horizonte e São Paulo, Ed. Itatiaia e Ed. da Universidade de São Paulo, 
1982, capítulo 47, p. 334; Charles R. BOXER, Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola, 1602-
1686, São Paulo, Editora Nacional, Edusp. 1973, p. 193; André João ANTONIL (João Antônio 
Andreoni, S.J.), Cultura e opulência do Brasil, 3a edição, Belo Horizonte e São Paulo, Editora Itatiaia 
e Editora da Universidade de São Paulo, 1982 [1711], p. 140.  
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alguns estudiosos defendiam que a cidade só teria adquirido existência jurídica a 

partir de 1567 com a transferência para o sítio definitivo, no entanto, como a cidade 

foi criada pela coroa, teve o foro de cidade desde o início, ainda no sopé do morro 

Pão de Açúcar. 

O trabalho contribui para alertar os pesquisadores sobre a importância de 

questionarmos a veracidade das informações obtidas nas fontes documentais. 

Acrescente-se a isso a dificuldade existente na leitura paleográfica, que requer 

preparo adequado para evitar equívocos de interpretação, podendo levar o 

pesquisador a interpretações incorretas. No caso da cidade do Rio de Janeiro, as 

dificuldades são maiores pelas consequências do incêndio de 1790, que destruiu 

boa parte de sua documentação. Esta dificuldade, no entanto, abre novas 

possibilidades de trabalhos, já que há muito o que pesquisar e contar sobre a 

história urbana do Rio de Janeiro. 
 
O Rio de Janeiro, cidade que se aproxima dos 450 anos, teve sua memória 
profundamente afetada pelo incêndio que devastou o Arquivo da Câmara 
Municipal em 1790. Esta talvez seja a razão por que inúmeras 
interpretações, muitas delas fantasiosas, tenham sido formuladas sobre seu 
desenvolvimento histórico. Não é possível recuperar o passado “tal qual ele 
efetivamente ocorreu”, pois ele sempre será objeto de novas interpretações. 
Essa interpretações, entretanto, precisar estar fundamentadas em fontes 
documentais confiáveis e em análises metodologicamente corretas. Mais 
empenho nessa direção é, em última instância, o que se propõe aqui. 
(ABREU, 2002,p. 49-50) 
 

No sentido de colaborar para a recuperação desse passado, buscando 

desvendar o que ainda encontra-se obscuro, Mauricio propôs-se a acrescentar mais 

algumas peças a este quebra-cabeças, utilizando-se da documentação disponível 

nas instituições que guardam a memória da cidade.  

O último texto a ser comentado retrata a cidade do Rio de Janeiro no início de 

sua fundação, ainda no morro do Castelo77. Reencontrando a antiga cidade de São 

Sebastião: mapas conjecturais do Rio de Janeiro do século XVI (ABREU, 2007) tem 

por objetivo analisar a fundação da cidade do Rio de Janeiro em seu sítio no alto do 

morro do Castelo no século XVI, buscando reconstituir sua morfologia original, 

apresentado as regras que a regiram e os atores envolvidos no processo. Para 

																																																													
77 O texto foi publicado originalmente na revista Cidades (Presidente Prudente), v. 2, n.2, p. 189-220, 
2005, com uma versão em francês, À la recherche du Rio de Janeiro du XVIe siècle.. In: Laurent 
Vidal. (Org.). La ville au Brésil (XVIe - XXe siècles): naissances, renaissances .1ed.Paris: Les Indes 
Savantes, 2008, v. 1, p. 17-34, e outra on line, Revista Urbanismo de Origem Portuguesa – I 
Simpósio Luso-brasileiro de Cartografia Histórica, n. 5., 2007 Disponível na Internet em: 
http://revistas.ceurban.com/numero5/artigos/mauriciodealmeidaabreu.htm - acesso em 25/04/2015. 
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realizar esta reconstituição utilizou-se da técnica de construção de mapas 

conjecturais, já que não possuía documentação cartográfica que lhe permitisse a 

representação. 

Foi selecionado um mapa do início do século XX que apresentava as curvas 

de nível necessárias à representação, procedeu-se a “limpeza” das informações 

existentes e não necessárias, restando apenas a linha da costa e as curvas de nível 

para a representação do relevo. (Gravura abaixo) Foi realizada a plotagem das 

informações recolhidas nos documentos, produzindo-se a reconstituição do que 

seria a morfologia da cidade no morro do Castelo.  

 

Gravura 1 

  
 

É

 importante ressaltar que este processo permite tão somente uma aproximação do 

que foi a cidade no passado e não uma reconstituição do ela foi. Mauricio enfatiza 

este aspecto ressaltando as dificuldades enfrentadas já que o sítio original não 

existe mais, há dificuldades na interpretação dos documentos, muitos parcialmente 

destruídos e a ausência de bases cartográficas. Considera, no entanto, que a partir 

da documentação consultada, o resultado apresenta uma aproximação bastante fiel. 

(ABREU, 2007, p.4) 

  MAPA COM CURVAS DE NÍVEL COTADAS              MAPA VETORIZADO 

FONTE: Grupo de Pesquisa em Geografia Histórica da Cidade do Rio de Janeiro - UFRJ 
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Para reconstruir o que foi a cidade no Morro do Castelo, Mauricio utiliza-se de 

dois documentos básicos para a implantação da cidade78, complementados por 

outros que compõem o acervo de grupo de pesquisa, buscando então, fazer esta 

aproximação do foi a cidade no século XVI, dos primeiros caminhos de acesso ao 

alto do morro,  das sesmarias de chãos doadas e mapeamento do “trasto” da cidade.  

Este foi um dos enigmas da pesquisa mais difícil de ser solucionado, pois o 

significado da palavra não está mais disponível, no entanto fora citado em 9 cartas 

de sesmaria de chãos e em 6 documentos cartoriais, inclusive do século XVII, sendo 

necessária a sua identificação. A solução desta questão revela um dos aspectos 

mais importantes do Mauricio pesquisador que se vê desafiado a compreender os 

mínimos detalhes daquilo que é seu objeto de análise, sem aceitar respostas fáceis 

ou abandonar questões difíceis de serem resolvidas. Após buscar em inúmeros 

dicionários tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, conversar com historiadores e 

urbanistas, obteve sucesso apenas por meio de um professor da Universidade Nova 

Lisboa, especialista em arquitetura militar portuguesa que se interessou 

pessoalmente na solução do mistério. A palavra é um termo militar relacionado às 

fortificações, designando uma área livre a frente da muralha, medindo cerca de 

4,40m de largura, cuja vegetação foi retirada, permitindo assim um controle da 

aproximação dos inimigos. (ABREU, 2007, p.6-7)  
 
Na realidade, essa palavra não existe em português: é um neologismo, 
segundo o professor Rafael Moreira, uma mistura da palavra italiana guasto, 
que vira trausto, guauto e, enfim, é introduzida por engenheiros militares 
portugueses que estudaram na Itália à época de Dom Sebastião e que, para 
“falar difícil”, como dizia o professor que me auxiliou na interpretação dessa 
palavra, começaram a introduzir palavras novas e a chamar o “trauto” de 
trasto, que seria a junção da palavra portuguesa com a palavra italiana. 
(ABREU, 2011, p.584) 
 

Após a identificação do “trasto” Mauricio passa a descrever as características 

morfológicas da urbe como o traçado urbano da colina, o muro que circundava a 

cidade e o baluarte. Um trabalho exaustivo de comparação de documentos para 

pinçar as informações pertinentes que lhe permitissem resgatar essa cidade do 

século XVI. Como resultado deste delicado trabalho de reconstituição, são 

apresentados três mapas representando três hipóteses que descrevem o que foi a 

																																																													
78 Instrumento dos serviços prestados por Mem de Sá, governador do Brasil. Anais da Biblioteca 
Nacional. Rio de Janeiro, v. 27, 1906, p. 130-218 e o Livro de tombo do Colégio de Jesus do Rio de 
Janeiro. Anais da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, v. 82, 1962, 369 p. 
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cidade neste período. Não houve possibilidade de obter uma única configuração 

devido a carência de informações. 

Mauricio chama a atenção também para a doação de sesmarias de chãos na 

várzea ao redor do morro do Castelo, já no início da ocupação, dado que o cume do 

morro tinha espaço restrito. Neste sentido, ao contrário do que se pensava, a 

ocupação da várzea foi concomitante à ocupação do morro. Para ilustrar é 

importante apresentar um exemplo de doação de chãos, nesta área de várzea. 
 
Carta de sesmaria passada, em 26/9/1573, em favor de Jorge Ferreira. Ex-
capitão e ouvidor de São Vicente, Ferreira participara das lutas da França 
Antártica e pelejara também na Cidade Velha. Voltava agora ao Rio “com 
casa, mulher e filhos e criados e família para ajudar a povoar e enobrecer 
esta terra, pois é pessoa nobre”. Necessitando de chão, solicitou o que 
pertencera a Antonio de Proença, que retornara a São Vicente, que se 
localizava “ao longo da praia de Manoel de Brito ... entre Nossa Senhora e o 
chão de Francisco Antunes, com ficar rua por o canto de Nossa Senhora” 
Em outras palavras, já sabendo que estava prevista a abertura, ali, de uma 
rua transversal à praia, Ferreira esclarecia que seu pedido não incluía a 
área a ela destinada (tratava-se, neste caso, da futura rua do Ouvidor). 
(ABREU, 2007, p.15) 
 

A citação acima ilustra as informações que são obtidas nos documentos: os 

beneficiários da doação e os seus feitos pela coroa, o chão doado com suas 

confrontações e a preocupação com a área reservada para a abertura da rua. Neste 

caso, Mauricio consegue ter base para suas afirmações iniciais quanto a existência 

de um ordenamento urbanístico seguindo critérios não tão rígidos quantos os 

estabelecidos na América espanhola. Menciona a figura de Nuno Garcia que seria a 

pessoa responsável por promover este ordenamento. 
 
A carta de sesmaria de Domingos Fernandes, expedida em 30/9/1567, 
informa que o governador já lhe havia feito mercê de 10 braças de chãos. 
Tendo erguido ali duas habitações toscas, reclamou Domingos que ele 
ainda não possuía carta oficial de doação, razão pela qual a solicitava 
agora. Ao despachar a petição, Mem de Sá ordenou que Nuno Garcia fosse 
até ao local, já que era ele o responsável pela medição de terras, pelo 
alinhamento das ruas e pela supervisão da construção de edifícios e de 
fortificações. Atendendo à determinação, respondeu o mestre de obras: 
“Senhor, tem dez braças de largo e o mais de comprido até o trasto”. 
(ABREU, 207, p.14) 
 

Mauricio não foi o primeiro a levantar questionamentos sobre as a existência 

ou não de um ordenamento urbanístico português aplicado nas primeiras cidades 

criadas no Brasil. Nestor Goulart Reis Filho79 foi o precursor dos estudos que 

																																																													
79 REIS FILHO, N. G. Evolução urbana do Brasil. Livraria Pioneira Editora, 1968. Relançado com 
algumas adaptações feitas pelo autor como REIS FILHO, Nestor. Contribuição ao estudo da evolução 
urbana do Brasil: 1500/1720. São Paulo: Pini, 2000.  
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afirmavam haver uma orientação urbanística no traçado urbano das cidades do 

Brasil colônia. Em entrevista recente por ocasião do lançamento de seu livro 

reafirmou que em 1957 já havia tomado conhecimento de planos regulares para as 

cidades de Salvador, Paraíba e João Pessoa. Outros autores, em especial 

urbanistas80 fazem referência a existência desse ordenamento, mas o fato é que 

nenhum realizou levantamento tão exaustivo quanto ele para revelar aspectos desse 

urbanismo aplicados na cidade do Rio de Janeiro. 

Nestes trabalhos Mauricio faz aproximações inéditas desvendando o que foi a 

cidade em seu sítio original. Um verdadeiro trabalho de arqueologia geográfica que 

consegue oferecer pelo menos duas contribuições à esta questão. A primeira é 

oferecer informações que comprovam o ordenamento do plano original da cidade, 

especialmente em seu espraiamento em direção à várzea, contradizendo as 

informações precipitadas sobre a ausência de ordenamento das cidades coloniais 

portuguesas. Em segundo consegue provar que a ocupação da várzea se deu 

contemporânea a ocupação no morro do Castelo, contradizendo os que defendiam 

que esse espraiamento teria se dado em momento posterior. Todas essas 

contribuições só puderam se feitas pela abrangência e profundidade do acervo que 

foi sendo reunido ao longo de quinze anos dedicados à Geografia Histórica do Rio 

de Janeiro. 

 

 

4.3.3. Outros trabalhos apresentados 

 

 

Nesta categoria foram agrupados trabalhos de divulgação com temas 

específicos, cujas ideias principais já haviam sido divulgadas em outros artigos aqui 

comentados, o que justifica a ausência de uma análise mais individualizada. A 

exceção fica para o texto em homenagem a Milton Santos. A tabela a seguir 

apresenta as referências de cada um deles. 

 
																																																													
80 BELCHIOR, E. de O. Conquistadores e povoadores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Livraria 
Brasiliana Editora, 1965, p. 209, apud ABREU, 2007, p.15. Podem também ser citados NEVES, A. L. 
A transferência da cidade portuguesa para o Brasil (1532-1640). Tese de doutoramento, UFP, 2009 e 
outros. 
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Tabela 5: Trabalhos com temáticas gerais  
 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO TÍTULO DO TRABALHO 

1996 

Sobre Milton Santos e sobre a crescente auto-estima da geografia brasileira. In: SOUZA, 
Maria Adélia A.. (Org.). O mundo do cidadão; um cidadão do mundo. São Paulo: Hucitec, 
1996, v. , p. 35-48. 
De Milton Santos et de la croissante estime de soi de la géographie brésilienne. In: LÉVY, 
Jacques. (Org.). Milton Santos / philosophe du mondial, citoyen du local. 1 ed. Lausanne: 
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2007, v. 1, p. 221-232. 

1997 
A cidade e os temporais: Uma relação antiga. In: Seminário Prevenção e Controle dos 
Efeitos dos Temporais no Rio de Janeiro, 1997, Rio de Janeiro. Tormentas Cariocas. Rio 
de Janeiro : COPPE/UFRJ, 1997. p. 15-20. 

2001 
Cidade brasileira: 1870-1930. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. (Org.). 
Urbanização e cidades: perspectivas geográficas. Presidente Prudente: UNESP-
GAsPERR, 2001, v. , p. 35-44. 

2002 
A cidade da geografia no Brasil: percursos, crises, superações. In: OLIVEIRA, Lucia 
Lippi. (Org.). Cidade: História e Desafios. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2002. 
(Baseado no estudo geográfico da cidade no Brasil) 

2003 
A avaliação da pós-graduação no Brasil: alguns pontos para sua compreensão e 
discussão. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (ANPUR), v. 4, n. 1/2, p. 
37-43, 2003. 

2006 
Pierre Monbeig e os primórdios da geografia urbana no Brasil. In: ANGOTTI-
SALGUEIRO, Heliana . (Org.). Pierre Monbeig e a geografia humana brasileira. A 
dinâmica da transformação. 1 ed. Bauru: Edusc, 2006, v. , p. 129-158. 

 
Destaca-se nesta listagem o trabalho escrito para o livro em homenagem a 

Milton Santos, quando entrelaça sua história de vida com a do próprio 

homenageado. Com encontros e desencontros a história dos dois se inicia no 3o. 

Encontro de Geógrafos de Fortaleza realizado em 1978, passando por um período 

de cinco anos de convivência quando os dois foram contratados pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro até que Milton Santos transferiu-se para a Universidade 

de São Paulo. Neste tempo o desencontro da mesa redonda em Fortaleza, foi sendo 

desfeito até que surge uma grande admiração mútua. 

Mauricio desenvolve o texto em paralelo com as transformações da disciplina 

a partir da década de 1970, tecendo comentários sobre os desafios que a Geografia 

tem enfrentado nos últimos anos em seu amadurecimento científico, o crescimento 

da pós-graduação que se propaga pelo país e a reestruturação da carreira 

universitária. De especial valor é sua análise sobre a auto estima da Geografia e seu 

isolamento como disciplina, considerando que, se por um lado ofereceu-lhe a 

autonomia desejada nas universidades, por outro impediu-lhe de ser impactada 
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pelos processos de renovação das Ciências Sociais. Enfatiza a importância desta 

abertura ao contato com outras disciplinas, a valorização do referencial teórico e 

saber avaliar o legado deixado pelas contribuições dos que já passaram pela 

disciplina e contribuíram com o seu crescimento. 

Ressalta sua admiração pelo pesquisador e intelectual, por sua postura 

acadêmica, pelo seu profissionalismo e compromisso com a Geografia na busca 

constante de uma teorização na disciplina; admiração pelo seu compromisso com a 

Geografia brasileira, tanto no estímulo aos colegas, quanto na sua divulgação no 

exterior e admiração por tudo que ele fez para aumentar a autoestima da Geografia, 

por seu orgulho de ser geógrafo e pelos contatos para divulgar a disciplina na mídia. 

Os outros trabalhos apresentam sínteses de artigos já publicados que 

serviram de base para a sua elaboração. Analisá-los seria cansativo e repetitivo, 

sem que fossem oferecidas análises novas sobre as ideias expostas. 

 
 
4.3.4. Os livros publicados no período 

 

 

Paralelamente a produção de artigos do período Mauricio organizou um 

livro81, em parceria com Fânia Fridman organizou outro82 e por fim escreveu seu 

último trabalho, um livro em dois volumes que seria a obra de sua vida83.  

As pesquisas do grupo e a contribuição de algumas dissertações e teses de 

doutorado que foram defendidas no Programa de Pós-Graduação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro deram origem ao livro Rio de Janeiro: formas, movimentos 

e representações, estudos de Geografia histórica carioca. O livro, lançado em 2005, 

quando a linha de pesquisa já se consolidara, traz uma panorama da produção 

acadêmica do grupo de pesquisa, além de incluir um artigo do Mauricio - A luta pelo 

controle territorial da Baía de Guanabara no século XVI: agentes, alianças, conflitos 

– já analisado. Lançando um olhar sobre as temáticas dos autores, têm-se uma clara 

visão da diversidade temática, tendo como ponto de convergência as análises 
																																																													
81 ABREU, M. de A.. Rio de Janeiro: formas, movimentos, representações. Estudos de geografia 
histórica carioca. Rio de Janeiro: Da Fonseca Comunicação, 2005. 
82 FRIDMAN, F. E ABREU, M. de A.. Cidades latino-americanas: um debate sobre a formação de 
núcleos urbanos. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010. 
83 ABREU, Maurício de A. Geografia Histórica da Cidade do Rio de Janeiro (1502-1700). Vol.1, Rio de 
Janeiro: Andrea Jakobsson/Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010.	
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centradas na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de desvendar o que foi a urbe 

carioca no passado.  

As abordagens são variadas, obedecendo à especificidade de cada análise. 

No entanto, cabe ressaltar que, com exceção dos dois primeiros estudos, que focam 

suas análises na geopolítica colonial, todos os outros se dedicam a analisar 

diferentes aspectos do espaço intraurbano, revelando o foco principal do grupo de 

pesquisa liderado por Mauricio Abreu. 

Chama atenção a diversidade de formação disciplinar dos autores, que, 

mesmo sendo predominantemente geógrafos, é composto por uma socióloga, um 

arquiteto-urbanista e um pesquisador formado em Artes Cênicas, trazendo à tona 

outra faceta do grupo: o seu caráter multidisciplinar. Este perfil revela a importância 

dada ao diálogo com as outras ciências sociais, caráter esse marcante na vida 

acadêmica de Mauricio, que seria gradativamente. 

Ao se propor a discutir de maneira crítica o processo histórico de produção do 

espaço carioca, gradativamente foi atraindo outros pesquisadores que desejavam se 

debruçar sobre esta temática. No início, um caminho solitário que contou com a 

parceria do professor Pedro de Almeida Vasconcelos, que já possuía grupo de 

pesquisa semelhante na Universidade Federal da Bahia. Agora, no entanto, outros 

enveredam por este caminho, revelando expressão que essa vertente da Geografia 

começa a ter e o seu reconhecimento como segmento relevante no conjunto de 

estudos sobre a cidade.  

Como resultado deste crescente interesse sobre as cidades do passado, o 

segundo livro, Cidades latino-americanas: um debate sobre a formação de núcleos 

urbanos, é resultado de dois encontros de caráter fechado, que reunia cerca de 

cinquenta pesquisadores brasileiros e estrangeiros que desejavam um espaço para 

debater sobre a temática em uma troca teórico metodológica que possibilitasse o 

avanço no conhecimento da urbanização latino-americana. Os encontros 

denominados Cidades Latino-americanas do século XVI ao XIX ocorreram em 2006 

e em 2009 na Fundação Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, era organizado a 

partir de pesquisadores que preparavam trabalhos que desencadeavam os debates. 

(FRIDMAN e ABREU, 2010, p.7) 

Foram publicados oito textos de geógrafos, arquitetos, historiadores e uma 

economista dedicada à história urbana, reunindo trabalhos de várias disciplinas que 

têm se interessado por desvendar o que foi a cidade no passado, revelando o 
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crescente interesse nesta temática. Neste livro há a reprodução do texto Um quebra 

cabeça (quase) resolvido: os engenhos da capitania do Rio de Janeiro – séculos XVI 

e XVII, um dos mais representativos do último período da produção do Mauricio.  

O último livro de Mauricio de Almeida Abreu (2010), foi a culminância de um 

trabalho de mais de quinze anos no campo da Geografia histórica. O projeto inicial 

era escrever sobre o Rio de Janeiro do século XIX durante o pós-doutorado na 

Europa. As leituras feitas em Geografia urbana, Geografia histórica, metodologia de 

pesquisa em geohistória, além do contato com pesquisadores como Bernard Lepetit, 

promoveram mudanças no projeto original, ampliando-o consideravelmente e 

redirecionando-o para uma estrutura temporal. O objetivo passou a ser a 

recuperação do processo de evolução da cidade do Rio de Janeiro desde o século 

XVI, o que acabou por interferir também no título da obra, que passou a se 

denominar Geografia Histórica do Rio de Janeiro. (ABREU,1997, p.94) 

Ainda que o ramo da Geografia histórica não seja recente na Geografia84, a 

realidade é que o livro traz contribuições significativas não só por desvendar o que 

foi a geografia do passado carioca, mas por introduzir inovações metodológicas de 

enorme riqueza para a Geografia, que já vinham sendo apresentadas nos artigos 

publicados pelo autor que antecipavam muitas das análises apresentadas no livro, 

fruto de uma decisão após seu retorno do pós-doutorado de apresentar resultados 

parciais da pesquisa. Limitações de tempo e o próprio volume da obra 

impossibilitaram a análise do livro para este trabalho. Acredita-se que é possível 

apreender os principais aspectos da abordagem e da contribuição do Mauricio para 

a Geografia por meio dos textos aqui analisados que pertencem a esta última fase 

do autor. 

O livro Geografia histórica do Rio de Janeiro é a culminância de um processo 

que teve início ainda no IBAM, quando foi despertado pelo desejo de conhecer as 

origens dos processos de segregação socioespacial cristalizados na paisagem 

carioca. Seu trajeto inicial deu origem ao livro Evolução urbana do Rio de Janeiro 

que foi sendo trabalhado e aprofundado por meio dos artigos publicados, teses e 

dissertações que foram orientadas ao longo dos anos. Uma reviravolta em sua vida 

																																																													
84 O crescimento da Geografia histórica pode ser medido por meio da abertura dada nos encontros de 
geografia a este ramo da disciplina, com a formação de grupos de trabalho e mesas redondas 
versando sobre o tema nos encontros da ANPEGE, da Associação de Geógrafos Brasileiros e nos 
encontros de Geografia urbana, como o XIII SIMPURB, mas a avaliação quanto ao seu crescimento 
só poderá ser medido com a continuidade desses trabalhos. 
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acadêmica acontece quando novamente busca as origens do processo de 

estruturação da cidade do Rio de Janeiro, levando-o ao período colonial e a leitura 

das escrituras dos ofícios de notas, da Geografia urbana à Geografia histórica. 

O livro inclui as análises feitas nos textos produzidos após o seu pós-

doutoramento, quando assumiu o campo da Geografia histórica, as aprofunda e 

amplia suas análises. Aspectos não apresentados em textos anteriores como 

distribuição dos artesãos pela cidade e suas tendências de localização, a atuação 

dos cristãos-novos em suas práticas sociais e econômicas, em especial no urbano. 

(ABREU, 2011) 

O livro condensa o caráter da minúcia e da persistência na busca pelas 

origens e explicações que envolvem seu objeto de estudo, de modo que Mauricio se 

lança de maneira quase compulsiva na elucidação do que foi o Rio de Janeiro do 

passado. Infelizmente, questões de tempo impediram a análise do livro em sua 

completude, mas sua contribuição foi em parte analisada por meio dos textos que o 

precederam. 
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Capítulo 5: Os compromissos assumidos com a Geografia, com a docência e 

com a cidade do Rio de Janeiro 
 

 
É nessa história de vida que tentei recuperar o mais que pude nas páginas acima, 
que fui buscar os compromissos que hoje orientam minha vida profissional. 
Descobri que alguns deles vêm me acompanhando há bastante tempo. Outros 
foram sendo descobertos nos percalços e surpresas que a vida me reservou. 
Todos são importantes e dão hoje motivação à. um caminhar que, espero, ainda 
durará bastante tempo.   

Mauricio de Almeida Abreu (1997, p.103) 
 

 

Em seu memorial  apresentado por ocasião de seu concurso para professor 

titular da UFRJ, Mauricio apresentou ao final três compromissos: compromisso com 

a Geografia e com a Geografia brasileira, compromisso com a formação dos alunos 

e compromisso com a cidade do Rio de Janeiro. (ABREU, 1997, p.103) O objetivo 

deste capítulo é justamente analisar estes compromissos assumidos reconhecendo 

o enorme esforço despendido para que pudesse cumpri-los integralmente. 

 

 

5.1. Compromisso com a Geografia e com a Geografia brasileira 
 

Ao entrar para a UFRJ como docente em 1981, Mauricio não tinha muito claro 

que caminhos profissionais que iria trilhar, suas escolhas foram acontecendo à 

medida em que as oportunidades surgiam, estimulado pelo seu desejo de conhecer 

e entender o mundo em que vivia. Por fim assumiu compromisso com a Geografia, 

com seu crescimento, movido por sua paixão pela disciplina e por seu desejo de 

fortalecê-la como campo do saber. Em seu memorial qualifica melhor o teor deste 

compromisso que assumiu. 
 

Não é um compromisso vago com a disciplina, um compromisso com a 
geografia “só porque gosto dela”. É um compromisso com o seu 
fortalecimento teórico. É também um compromisso com a projeção da 
geografia brasileira no cenário internacional. Compromisso, entretanto, 
que venho tentando cumprir à minha maneira, lenta e seguramente. 
(ABREU, 1997, p.104) 
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Formado no âmbito da Geografia clássica de base francesa, Mauricio trouxe 

consigo a influência desta escola em seus trabalhos, o que é apontado por 

Haesbaerth (2015).  
 

Por mais que ele tenha pisado em todas essas correntes, os paradigmas, as 
principais que a geografia teve ao longo do tempo, eu acho, que realmente, 
marca, essa formação de uma geografia de matriz mais francesa. 
 

Passando por todas as correntes da Geografia, Mauricio se ressente tão 

somente de ter mergulhado apressadamente na Geografia neopositivista, ainda no 

início de sua carreira acadêmica, mas o ocorrido deu-lhe um amadurecimento que 

foi fundamental para as escolhas teórico metodológicas posteriores. 
 

Se algo me marcou fundo na história profissional, isso foi, sem dúvida, o 
fato de ter embarcado açodadamente no barco do neopositivismo. Não me 
arrependo hoje, de forma alguma, de ter feito essa viagem. Ela teve um 
papel importantíssimo para a minha afirmação profissional, e até hoje tiro 
proveito dos conhecimentos que adquiri fase da vida. O que me incomoda, 
ao pensar naqueles tempos, é verificar que ainda não era maduro o 
suficiente para poder pensar por mim mesmo. É ter deixado que outras 
decidissem o que era bom para mim, é ter orientado a minha vida em do 
desejo outros e não do meu próprio. Perdoo-me por isso. Estava no início 
dos meus vinte anos e nem sabia bem qual era o meu próprio desejo. Além 
do mais, o mundo era outro, e a geografia brasileira ainda bastante 
colonizada. (ABREU, 1997, p.105) 

 

A partir desta experiência decidiu seguir seu próprio caminho, fazer suas 

próprias escolhas, não deixar-se levar por modismos teóricos e temáticos que 

aportavam na disciplina. Este é um aspecto que foi ressaltado por vários dos 

entrevistados como Vasconcelos (2015) e Borzaccielo (2015), que não identificaram 

uma linha teórica ou um autor, mas influências que ele sofreu, que possibilitaram a 

construção de uma perspectiva teórica que vai mudando ao longo do tempo. As 

palavras de Machado (2015) e de Silva (2015) são representativas deste 

pensamento. 
 

Ele nunca se ligava a uma pessoa como se fosse o mestre dele. Eu diria 
que Mauricio pode ter tido mestres, mas não um mestre, não uma pessoa 
que ele dissesse assim “esse é a minha, o que vou seguir”. Ele não era 
assim. Ele era independente. (...) Não posso dizer aqui, até onde sei, que 
ele tivesse uma figura, ele podia ter várias pessoas que ele lia, acho que o 
trabalho que mostra isso melhor que eu estou falando foi trabalho que ele 
escreveu sobre o Urbano. Ele escreveu um imenso artigo sobre o urbano. 
Você pode olhar aquele trabalho e ele não tem uma linha teórica 
consistente de um autor ou dois autores. Ele foi escolhendo os autores que 
ele queria para o plano que ele tinha. Aquele artigo, para mim, mostra mais 
o Mauricio que conheci nessa época. (MACHADO, 2015) 
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Eu  acho que tem alguns conceitos que são ligados, ao marxismo, por que 
ele faz, o que se diria hoje, uma releitura, por que você dizer que olha, ele 
segue Milton Santos, não ele não segue Milton Santos, ele segue Lefebvre, 
não ele não segue totalmente, e ele usa alguns conceitos. (SILVA, 2015) 

 

Neste sentido, o Mauricio do livro Evolução Urbana do Rio de Janeiro sofre 

influências do marxismo por meio de Castells (2014), de Milton Santos (1977 e 

1978) e Harvey (1980), mas mantém sua abordagem neopositivista na essência. Faz 

uso do conceito de formação social para analisar a cidade do Rio de Janeiro a partir 

dos diferentes processos que atuavam sobre ela. Neste sentido, utilizava-se do 

instrumental marxista, mas nunca abraça plenamente o marxismo como seu 

referencial teórico. Aproxima-se de Lefebvre por meio do livro O direito à cidade 

(2001), particularmente em seus trabalhos sobre a favela, para novamente deixa-lo 

sem tomá-lo como eixo de suas análises. Assim sendo, uma característica do 

pensamento do Mauricio é não apegar-se a nenhum autor em particular, mas 

construir sua perspectiva teórica a partir de vários autores que lhe instrumentalizam 

teoricamente para as análises que realiza em seus trabalhos empíricos. 

Uma das maiores contribuições teóricas que produziu foi o texto Sobre a 

memória das cidades (1998) em que constrói uma perspectiva de Geografia 

histórica. Preocupado basicamente com o resgate do passado das cidades, 

considerando que a Geografia tem muito a contribuir neste processo, Mauricio 

articula espaço e tempo enfrentando o obstáculo apresentado por Milton Santos da 

relação indissociável entre tempo e espaço, temporalidade e rebatimento espacial. 

Neste sentido, fazer Geografia histórica não é meramente, descrever determinado 

lugar do passado, mas identificar processos, agentes, períodos, escalas de atuação, 

que lhe permitam resgatar a memória dos lugares. Recusa-se a aceitar a 

perspectiva de que à Geografia cabe o estudo do presente, o que, segundo ele, tem 

limitado a contribuição que a disciplina pode dar. Neste sentido nem mesmo a 

aproximação da história oferecida pelo materialismo histórico dialético, fruto da 

renovação teórica da disciplina ocorrida no final da década de 1970, conseguiu 

romper com esta perspectiva limitante.  
 

Ela não conseguiu, entretanto, revogar uma das leis férreas da geografia, 
escrita não se sabe por quem nem quando, mas certamente não por Kant 
no final do século XVIII, que impõe despoticamente à disciplina o estudo do 
presente, legando à história o estudo do passado. Uma lei nitidamente 
freudiana, que só pode ser explicada pela luta travada pela geografia para 
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afirmar-se na divisão positivista do saber do final do século XIX, e que só 
lhe autoriza tratar do passado se for para buscar nele o entendimento do 
presente ou a previsão do futuro. (ABREU, 1997, p.21) 
 

Em sua proposta de associação de tempo e espaço para o estudo de um 

lugar do passado, propõe a reflexão acerca das variáveis e conceitos adequados 

para realização de tal análise. Neste sentido a contribuição de Milton Santos (1994, 

p.62) lhe é preciosa quando aponta a necessidade de se resgatar o tempo do lugar, 

ou seja as temporalidades que são características do lugar, proporcionadas pelas 

técnicas existentes em determinado ponto do espaço. 
 

Para se estudar e interpretar os espaços do passado, o que é fundamental 
então é definir quais são os conceitos e variáveis adequados à análise do 
tempo que se decidiu estudar. Se o objeto de estudo é uma cidade, o ponto 
de partida é a recuperação do quadro referencial maior daquele lugar 
naquele tempo, ou seja, o seu enquadramento espaço-temporal. Em outras 
palavras, temos que recuperar o "tempo do lugar".  (ABREU, 1998, p.22-23) 
 

O tratamento das temporalidades urbanas associando as ideias de Milton 

Santos às idéias de Bernard Pepetit e Pumain, que lhe oferecem contribuição 

importante para a análise das diferentes temporalidades que se entrecruzam no Rio 

de Janeiro do início do século XIX, referencial que continuará a utilizar em suas 

análises, associando-as as dos geógrafos históricos David Lowental (1985) e Alan 

Baker (2003). Ao se debruçar sobre as geografias do passado, recorre também às 

ideias do historiador Pierre Nora (1984) e ao próprio Lowental , todos lhe dão as 

bases metodológicas e o ajudam a estabelecer os limites da recuperação do 

passado, sabendo da impossibilidade de recuperá-lo tal qual ele foi.  

Desta forma Mauricio oferece à Geografia, em especial a Geografia brasileira 

a abertura de um campo da disciplina 85  obscurecido e pouco estudado, cujos 

trabalhos vem ganhando expressão nos últimos anos. Reconhecia em Pedro de 

Almeida Vasconcelos86 um referencial de diálogo neste campo da Geografia, diálogo 

que perdurou por um longo período, inclusive ao realizar a revisão do livro Geografia 

Histórica do Rio de Janeiro (2010).  

																																																													
85 Para leitura de uma síntese do campo da Geografia histórica ver ALVES, V. de A. A Geografia 
histórica como campo de pesquisas: definições, tensões e metodologias. Cidades. Vol.8, n.14, jul. - 
dez. De 2011, p.623-643. 
86 Pedro de A. Vasconcelos iniciou seus estudos de Geografia Histórica por ocasião de seu doutorado 
em 1985 sobre o Mercado informal no Brasil. Ao retornar, deu continuidade com projeto financiado 
pelo CNPq. (VASCONCELOS, 2015) 
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Os alunos que foram orientados por ele e que desenvolveram trabalhos de  

Geografia histórica podem dar continuidade a difusão e fortalecimento deste campo 

da disciplina. Em trabalho produzido por Novaes e Lamego (2016) há uma avaliação 

do presença de trabalhos de Geografia histórica nos encontros nacionais da 

Associação de Pós-Graduação em Geografia, considerando o período de 2009-

2015, quando ocorreram quatro encontros. Identificaram que não houve uma 

consolidação deste campo no principal fórum da produção científica da pós-

graduação em Geografia no Brasil, havendo grande oscilação no número de 

trabalhos apresentados. Dentre as justificativas para este comportamento encontra-

se a ausência de uma disciplina com este conteúdo nos currículos de graduação; o 

fato de haverem iniciativas pessoais significativas, mas que não obtiveram sucesso 

na consolidação deste campo da disciplina, pois seria necessário criar fóruns de 

discussão com regularidade que canalizassem a produção sob esta perspectiva e a 

influência francesa na Geografia brasileira que bloqueou, de certa forma, a influência 

da geografia histórica inglesa que tem tradição nos estudos de Geografia histórica.  

Seu rigor conceitual contribuiu também para o enriquecimento da disciplina, 

especialmente por meio de seus trabalhos cuja qualidade teórica foi ressaltada por 

Borzaccielo (2015). 
 

O rigor, foi o que realmente deu, a qualidade da obra dele, está acima de 
qualquer suspeita de crítica, mas era a força teórica que Mauricio tinha. 
Mauricio conhecia a geografia americana, conhecia a geografia francesa, 
ele tinha inteira noção da relação tempo-espaço. 
 

Este rigor conceitual foi reconhecido por pesquisadores de outras áreas das 

ciências sociais como Lais Pereira da Silva, socióloga, e Maria Fernanda Bicalho, 

historiadora, cujos comentários são apresentados a seguir: 
 

Ele traz métodos e conceitos da história para dentro da geografia, dentro da 
visão de um geógrafo, as pessoas acham que é só sair por aí contando 
história e não é, a gente sabe que não é, que tem um método, uma erudição 
muito rigorosa, muito, o campo é bem consolidado bem estabelecido e etc., 
e eu acho que isso foi trazida para dentro da geografia pelo Mauricio. 
(SILVA, 2015) 
 
Outro lado é a transformação da pesquisa em conceito. Isso é raro entre os 
pesquisadores, normalmente os pesquisadores que pesquisam muito são 
pouquíssimos conceituais, ou então os pesquisadores que são mais 
teóricos pesquisam pouco, e são mais teóricos. O Mauricio conseguiu 
porque os trabalhos dele, eu acho, que são produto da minúcia. Ele é 
minucioso na pesquisa, mas ele também é conceitual, transforma a 
pesquisa em conceito. (...) 



	 193	

Ele é um construtor de conceitos, quando ele fala do rocio, ele não está 
descrevendo logradouros, quando ele fala da própria cidade, ele está 
construindo conceito. (BICALHO, 2015) 
 

Sua contribuição para a Geografia deu-se a partir de um compromisso com o 

rigor teórico e com trabalhos empíricos de extrema qualidade, integrando teoria e 

empiria. Sua paixão pelos estudos empíricos levava-o a utilizar bases documentais 

inéditas até para os historiadores. Neste sentido Machado (2015) aponta esta como  

uma das contribuições que ele deu à Geografia, associada à Geografia Histórica.  
 

A sistemática de pesquisa em arquivo que ele trouxe da Historia para a 
Geografia. Eu acho que ele trouxe da ciência. O cuidado que ele tinha com 
as fontes e a falta absoluta de preconceito. Para ele, o que estava no 
Arquivo era material de pesquisa. Outra coisa que eu apreciava muito no 
Mauricio foi a junção de mapas com outras fontes. Quer dizer, que não era 
somente os textos. Ele tinha uma atenção especial pelos mapas, que eu 
acho que foi influência do Nilo e de alguma forma minha também, porque eu 
mostrava para ele a importância dos mapas antigos, que usei muito na 
minha tese, eu acho que isso também teve uma certa influência no Mauricio 
 

Certamente, todo o acervo documental que reuniu foi fruto de uma certa 

compulsão pela informação, um desejo de reunir tudo o que podia sobre seu objeto 

de estudo, tentando obter controle absoluto sobre o conteúdo de sua produção. 

Nesse sentido ele tinha uma grande percepção do tipo de informação que poderia 

ser útil às suas análises. Chegou mesmo a afirmar que desejava conhecer até 

mesmo os cheiros dos lugares da cidade que tanto estudou. 
 

Primeiro que era uma pessoa muito sensível, e nós trabalhávamos com a 
mesma documentação, trocávamos figurinhas, ficávamos ali lado a lado no 
arquivo, e o Mauricio me dizia que ele estava fazendo uma pesquisa, por 
que ele queria saber e poder contar na cidade do Rio de Janeiro, do século 
XVII, onde era cada coisa, quais eram os cheiros que se sentiam em cada 
esquina... então isso aqui era um açougue então tinha um cheiro horroroso, 
ali tinha não sei o que, também não era um bom cheiro, mas ali fazia os 
quitutes então era um cheiro bom, daí eu fiquei completamente fascinada, 
com isso. Conheci realmente o Mauricio foi, em 1994 ou 1995 em Lisboa, 
no Arquivo Histórico Ultramarino em uma situação de pesquisa. (BICALHO, 
2015) 
 

Tinha enorme cuidado com a valorização da Geografia como disciplina. Em 

seu artigo em homenagem a Milton Santos (1996) e em seu memorial (1997) trata 

da baixa auto-estima da Geografia e das consequências para a comunidade 

acadêmica, defendendo a necessidade de se fortalecer a disciplina teoricamente. 

Seus trabalhos então contribuem grandemente não apenas pela qualidade, mas por 

que encontram-se na fronteira de outras áreas do conhecimento, de modo a 
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colaborar para o avanço da Geografia e sua relação com as demais ciências sociais. 

Neste sentido Bicalho ressalta a contribuição do Mauricio para a história. 
 

Ele é fundamental. Claro que a historiografia é diversa, os historiadores são 
diversos, as conjunturas também são diversas, mas eu acho que o Mauricio 
conseguiu, nos trabalhos dele, principalmente nesse último, a Geografia 
Histórica do Rio de Janeiro, responder determinadas questões, 
determinados questionamentos que nós temos, e que nós próprios somos 
incapazes de responder, por duas razões, ao meu ver: primeiro, eu nunca vi 
um pesquisador como o Mauricio foi. 
(...) 
Eu acho por um lado que ele é um pesquisador de mão cheia. Não estou 
dizendo que nós, historiadores ou alguns de nós historiadores, não 
sejamos, mas o Mauricio... essa obsessão do Mauricio pela minúcia, pela 
geografia, pelo o urbano, pelo como é que eu posso te dizer, é por que nós 
não damos muita importância para a geografia nem para o urbano. Então, 
coisas assim muito básicas, onde é que se localizava, eu tive a maior 
dificuldade que no início. 
 

No entanto, seus trabalhos sempre ultrapassaram as fronteiras da Geografia. 

Seu livro Evolução urbana do Rio de Janeiro (1987) é utilizado por alunos de 

graduação de história, sociologia, urbanismo. Este, particularmente, é um campo em 

que ele circulava com muita naturalidade desde os tempos do IBAM como aponta 

SILVA (2015).  
 

Há é por isso, é o que eu já falei, é por que ele faz relações, ele sai de uma 
visão do Geógrafo, ele consegue fazer relações e trabalhar, descobrindo 
aspectos que vão influenciar um campo diferente, as pessoas acabam 
descobrindo através do trabalho dele o campo da Geografia. (...) 
Ele tem uma contribuição para as outras disciplinas, Urbanismo, Ciência 
Social, em geral, para a Sociologia, Antropologia, para a História. Ele 
conseguiu, dar uma  contribuição que atinge esses campos.  
 

Sua contribuição vai além de seus trabalhos, pois sua prática acadêmica 

sempre revelou um enorme compromisso institucional tanto com a universidade que 

tinha vínculo institucional, como com a academia de modo geral. Este viés de 

preocupação institucional revelou-se fortemente em sua decisão de doar à 

Fundação Casa de Rui Barbosa toda a documentação que conseguiu reunir ao 

longo dos anos de pesquisa, dedicados à Geografia histórica e à Geografia da 

cidade do Rio de Janeiro. Fazem parte do acervo documentos, mapas, croquis, 

gravuras, enfim todas as informações recolhidas em trinta anos de pesquisas 

realizadas nos arquivos e bibliotecas por ele e sua equipe, com o fim de subsidiar 

futuras pesquisas. Sua biblioteca particular também foi doada à biblioteca do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ.  
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Esse compromisso com a Geografia e com as Ciências Sociais de modo 

geral, foi amplamente reconhecido 

quando foi eleito por seus pares para 

um novo mandato no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), 

como representante da área de 

Geografia Humana no período 2000-

2002. Foi também eleito como 

membro da Comissão de Avaliação 

da Área de Geografia na CAPES 

(2000-2001) e como representante 

de área, da Grande Área de Ciências Humanas no Conselho Técnico-Científico, 

órgão máximo deliberativo da CAPES. (2001-2004). O trabalho e a dedicação foram 

reconhecidos tanto por seus pares que o elegeram, quanto pelos frutos do trabalho 

realizado ao ser homenageado por sua atuação no triênio. A professora Lia O. 

Machado (2015) ressalta este legado deixado  por Mauricio. 
 

A outra questão é que quando o Mauricio pegava alguma coisa, ele foi da 
CAPES, ele reorganizou toda parte da estrutura da CAPES e do CNPq, mas 
principalmente da CAPES para todas as Ciências Sociais. Ele foi eleito por 
todos os representantes das áreas para ser o representante geral. Ele fez 
um trabalho tão bom que ganhou um prêmio. Foi feita uma entrevista, tenho 
essa impressão, filmado e tudo. Então, fora da Geografia, ele era 
respeitadíssimo. No Rio de Janeiro, fora da área de Geografia, Mauricio era 
consideradíssimo, ou seja, não havia historiador que não conhecesse e que 
não o respeitasse. Respeitava e conhecia o trabalho dele.  
 

Pode-se concluir pelo que foi exposto que o compromisso que Mauricio 

assumiu com a Geografia e com a Geografia brasileira ultrapassou as expectativas. 

Seu aporte foi inestimável para o crescimento da disciplina que tanto se dedicou, 

sua atuação beneficiou também o campo maior das Ciências Sociais. Aquele 

graduando que tanto se empolgara com as articulações que a professora Lysia 

Bernardes revelava em suas aulas de falar em pé de igualdade com profissionais de 

outras áreas pode orgulhar-se do legado que deixou. 

 

 

 

Cerimônia de homenagem da CAPES pelo 

triênio 2001-2004 
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5.2. Compromisso com a docência 

 

 

O compromisso com a docência não foi uma primeira opção do Mauricio. 

Como muitos, escolheu a licenciatura forçado pelas maiores possibilidades de 

trabalho que a profissão de professor oferece, mas já na licenciatura descobriu que 

era uma vocação que tinha sem o saber, a qual foi sendo aprimorado ao longo dos 

anos. Foi no ensino de graduação da UFRJ que se realizou como professor e 

desempenhou suas funções docentes com compromisso e dedicação. 
 

Gosto realmente de ensinar. E é com os alunos da graduação que esse 
prazer é maior. Com eles sinto que sou mais professor, que precisam mais 
de mim. Realizo-me totalmente quando percebo que dei uma boa aula, que 
atingi plenamente o público com a minha mensagem. E faço sempre um 
esforço muito grande para prepará-la bem, para usar a linguagem 
adequada, para transmitir o conhecimento de forma ordenada. (ABREU, 
1997, p.110) 
 

Suas técnicas pedagógicas fogem em muito a tendência dos professores da 

academia, utilizando-se de dramatizações para que os alunos vivenciem aspectos 

do cotidiano urbano que, na maior parte das vezes, só conhecem por meio dos 

textos acadêmicos. 
 

Faço muito esforço para trazer as questões urbanas, e muito especialmente 
aquelas que hoje afetam a cidade do Rio de Janeiro, para a sala de aula. 
Nesse sentido, há mais de 10 anos que venho utilizando nos cursos a 
técnica da dramatização, sempre com excelentes resultados. Peço aos 
alunos que dramatizem em sala uma situação de conflito urbano (a remoção 
de uma favela, a localização de um shopping center em área de 
preservação ambiental, etc.), para que possamos vivenciar um pouco o que 
discutimos teoricamente. Nessas dramatizações tento sempre convencê-los 
a escolher papéis com os quais não concordam ideologicamente. É uma 
forma de fazer com que pensem também na antítese, e não somente na 
tese. (ABREU, 1997, p.111-112) 
 

Seu compromisso ético com os alunos o impedia de transformá-los em 

imagens suas, promovendo sempre a reflexão e o questionamento. O fato de ter 

percorrido as principais tendências teórico metodológicas da Geografia e ter sofrido 

com os modismos que aportaram a disciplina, recusava-se a impor tendências e 

caminhos aos seus alunos e orientandos. Neste sentido, destacava-se por aceitar 

orientar alunos de diferentes tendências, sem uma escolha a priori do orientando 

motivada por suas posturas políticas e teóricas. Apenas buscava alinhar as escolhas 
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com sua linha de pesquisa, de modo a oferecer a melhor orientação possível a seus 

alunos. Este alinhamento pode ser identificado nas dissertações e teses que 

orientou neste último período, cujos conteúdos são variadas, percorrendo temáticas 

que vão dos estudos intraurbanos, ao meio ambiente, cartografia histórica e 

Geografia cultural. (Tabela 6) 
 

 

  Tabela 6: TESES E DISSERTAÇÕES ORIENTADAS NA UFRJ -  1995 - 2008 

MESTRADO 

Nome Título Ano 

Alexandre da Silva Chaves Vicissitudes das áreas paludosas no Rio de Janeiro oitocentista: 

mangue herói ou vilão?  

2008 

Leonardo Rodrigues de 

Oliveira 

Dinâmica espacial de manufaturas no Rio de Janeiro oitocentista 2008 

Rafael Luiz Leite L. Chaves O processo de imposição da toponímia no recôncavo da Guanabara 

no período colonial 

2008 

Carlos Fernando F. 

Saldanha 

Meios de transporte coletivos de tração animal na cidade do Rio de 

Janeiro (1838-1892)  

2008 

Diogo de Carvalho Cabral Homens e árvores no ecúmeno colonial: uma história ambiental da 

indústria madeireira na bacia do Macacu, Rio de Janeiro, 1763-1825  

2007 

Maria Alcina Quintela 

 

O lugar das festividades religiosas no espaço urbano do Rio de 

Janeiro (1830-1910)  

2005 

Mário Roberto Trompowsky 

L. G. Ribeiro 

Bairro de Guadalupe: o processo de consolidação de um bairro a 

partir de uma experiência governamental no campo da habitação 

popular 

2002 

Marcelo Paiva da Motta 

 

O Centro do Rio de Janeiro no Século XIX – Reflexões sobre a Noção 

de “Área Central” na Cidade do Passado 

2001 

Isabelle Macedo Gomes A chegada de novas infraestruturas no Rio de Janeiro: o caso do 

sistema de esgotos sanitários 

2001 

Ronald Goulart Duarte 

 

A contribuição dos transportes públicos para a contínua redefinição da 

centralidade de Madureira 

2001 

Dulce Santoro Mendes Geoestratégia e técnica nas representações do Rio colonial 2000 

Cristiane Moreira Monumentalidade e poder na construção das cidades: Um estudo 2000 
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Rodrigues sobre projetos urbanos não realizados no Rio de Janeiro da segunda 

metade do século XIX 

Jan Carlos Silva 

 

Os territórios da prostituição na cidade do Rio de Janeiro, 1841-1925 2000 

Alexandre da Silva Chaves Vicissitudes das áreas paludosas no Rio de Janeiro oitocentista: 

mangue herói ou vilão?  

2008 

DOUTORADO 

Nome Título Ano 

Marcelo Werner da Silva Formação de territórios ferroviários no oeste paulista, 1868-1892 2008 

Rafael Straforini 

 

Tramas que brilham: sistema de circulação e a produção do território 

brasileiro no século XVIII 

2007 

Nina Maria de C.E. Rabha Centro do Rio: Perdas e ganhos na história carioca 2006 

Gerônimo Emílio Almeida 

Leitão  

Dos barracos de madeira aos prédios de quitinetes: Uma análise do 

processo de produção da moradia na favela da Rocinha, ao longo de 

cinquenta anos 

2004 

Maria Laís P. da Silva Percursos, significados e permanência das favelas cariocas (1930-

1964) 

2003 

 

Esta postura teve o reconhecimento de seus alunos de graduação em 

Geografia, licenciatura e bacharelado que lhe fizeram uma linda homenagem por 

ocasião de seu falecimento. 

 

 
Mensagem de homenagem ao mestre Maurício de Almeida Abreu  

 

 
Difícil mensurar a perda do professor Maurício de Almeida Abreu. Não só para a geografia 

brasileira, da qual foi um dos mais importantes representantes recentes; tão pouco para a Geografia 
Histórica, de quem foi pioneiro através de um brilhante trabalho. Maurício foi mais do que um homem 
que nasceu para a pesquisa e mais do que um professor que com maestria aliava conhecimento e 
didática, belo reflexo do prazer em exercer aquilo que se gosta e se sabe fazer de verdade.  

São incontáveis os alunos da graduação e da pós-graduação que puderam, por muitos e 
longos anos, desfrutar da sabedoria e da ética do professor Abreu. Sem distinções, honrou sempre o 
compromisso de consolidar uma formação inicial sólida. Nas suas aulas, víamos desaparecer as 
cisões mais fortes e antigas da Geografia através dos olhos atentos de estudantes com os mais 
diversos interesses. Fossem aspirantes a geomorfólogos, cartógrafos ou pesquisadores do espaço 
social, a verdade é que ninguém resistia ao que dizia, e como dizia, aquele homem de cabeça e de 
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humor tão refinados.  
Maurício orgulhava-se de ser um dos poucos a lecionar e pesquisar às sextas-feiras na pouco 

atraente ilha do Fundão e de concluir os seus cursos sem faltar ou chegar atrasado uma vez sequer; 
convenhamos, isso não é pouco, sobretudo considerando a vida na universidade pública. É também 
motivo de orgulho a dedicação que ele sempre dispensou aos que gostava, conforme os colegas 
mais próximos podem atestar.  

Para Maurício, também seria impossível receber todos os agradecimentos dos que tanto o 
admiravam. E o admiravam por qualidades como o labor e a meticulosidade, que o levaram demorar 
quinze anos para escrever um mesmo trabalho; pela persistência, que mesmo nos últimos e difíceis 
momentos teimou em exibir; por acreditar de fato no que fazia, a despeito da marginalização que 
muitas vezes sofreu devido ao que estudava. Na ciência, debateu e defendeu a Geografia Histórica e 
sua metodologia com pensadores de peso, como Milton Santos, a quem dedicou um dos seus mais 
importantes artigos. Na vida, a batalha contra os problemas nas células cerebrais foi ainda muito pior 
e impiedosa. De positivo, fica a certeza de que agora Mauricio pode se libertar da dor física e da pior 
das dores para ele: a de não poder fazer aquilo que ama.  

Em nome dos alunos do Núcleo de Pesquisa em Geografia Histórica, dos cursos de 
Bacharelado e Licenciatura em Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, agradecemos eternamente ao mestre Maurício de Almeida 
Abreu.  

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2011  

Alunos do Departamento de Geografia da UFRJ  

 

FONTE: Espaço Aberto, PPGG - UFRJ, V. 1, N.2, p. 182 
 

Considerando seu compromisso com a orientação e a formação de seus 

alunos, a preocupação com uma formação crítica e de qualidade, sem dúvida o 

compromisso de Mauricio com a docência foi alcançado, deixando um legado de 

ética e respeito aos seus discentes da graduação e da pós-graduação. 

 

 

5.3. Compromisso com a cidade do Rio de Janeiro 
 

 

O Rio de Janeiro é objeto de estudo de pesquisadores de várias tendências e 

enfoques em diferentes momentos, Mauricio veio se juntar a eles, elegendo sua 

própria cidade como o objeto de estudo de sua vida. Desde a graduação a urbe 

carioca tem recebido seu olhar cuidadoso, com reflexões de extrema qualidade 

como revelam os artigos e livros que escreveu. Ao lançar seu olhar sobre sua cidade 

Mauricio o fez sob diferentes óticas. No início buscava desvendar os processos que 

deram origem a uma cidade marcada pela desigualdade, identificando processos de 
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segregação socioespacial em sua configuração desde o século XIX. Sua 

perspectiva, era voltar ao passado para entender o presente. A medida em que 

avançava nas pesquisas o envolvimento com as geografias do passado foi 

marcando cada vez mais profundamente suas análises, investigando o “presente” do 

passado da cidade do Rio de Janeiro e de seu entorno, em suas origens mais 

remotas, o Rio do século XVI e XVII. Teoricamente suas análises primeiramente 

foram marcadas por abordagens neopositivistas e marxistas que depois foram sendo 

transformadas, incorporando aspectos culturais, deixando de lado determinações 

econômicas e políticas.  

Como geógrafo urbano delimita sua área de atuação, refletindo sobre a 

cidade como materialidade social, elegendo prioritariamente a categoria lugar, não 

como síntese do singular, do particular, nem como uma abordagem fenomenológica,  

mas como local em que convergem processos e agentes que atuam em diferentes 

escalas, neste caso, o Rio de Janeiro. Em seu texto Sobre a memória das cidades 

(1998) enfatiza que só é possível resgatar a memória de uma cidade a partir de uma 

base histórica que se alie à análise geográfica, possibilitando resgatar as formas 

materiais associadas às formas imateriais que lhe dão conteúdo e sentido. O lugar 

chamado Rio de Janeiro é por ele recuperado tanto pelo que existe ou existiu na 

paisagem, associada as manifestações sociais que lhe deram significado.  

Em seus trabalhos, sempre teve a preocupação de dar voz aos que eram 

ignorados pelo discurso oficial. Essa visão social da prática da disciplina manifestou-

se concretamente no relatório que deu origem ao livro Evolução urbana do Rio de 

Janeiro, quando identificou a desigualdade na distribuição dos investimentos 

públicos que produziram uma cidade desigual e segregada. Continuou ainda mais 

enfática ao trazer à tona a luta pela moradia em um momento crucial do Rio de 

Janeiro do fim do século XIX e início do século XX, abordando a problemática da 

origem e expansão das favelas por meio dos jornais de época, que retratavam o 

cotidiano da cidade. Ao buscar entender o processo de formação da cidade no 

passado, analisando os agentes envolvidos no processo de apropriação do território, 

deu voz aos que normalmente são tratados como coadjuvantes do processo, os 

moradores nativos da região ocupada por portugueses e franceses no século XVI. 

Reverenciou a cidade com um belíssimo texto sobre a luta pela recuperação 

ambiental da floresta da Tijuca, trazendo à tona as questões e conflitos que 

afetavam a cidade em sua relação com a natureza. Seu compromisso com a cidade 
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se completa com o lançamento de seu último livro que tornou-se, desde o início, 

referência para os que desejam estudar a cidade do Rio de Janeiro.  
 

Hoje em dia é incontornável, qualquer curso sobre Rio de Janeiro, e não é 
só Rio de Janeiro. Vou te contar, o livro do Mauricio para mim, era o grande 
presente que eu poderia dar aos meus amigos, quaisquer que fossem,. 
Então, estou voltando agora de Portugal, (...) Eu sempre levei o livro do 
Mauricio é um super presente, aí eu vou para a casa deles, e passo uma 
semana e quero retribuir, só com o livro do Mauricio. Agora, há um ano 
atrás, em maio do ano passado, eu fui convidada para ser professora 
visitante, em Paris, pela Claudia Damasceno Fonseca, ela é mineira, de 
Belo Horizonte, arquiteta de profissão, de graduação. Depois ela foi fazer 
geografia no mestrado e depois foi fazer história. (...) Ela foi contratada por 
uma editora, eram 100 paginas sobre a história do Rio de Janeiro, que iria 
ser lançado esse ano em uma editora francesa, e aí eu falei: “Claudia, eu 
estou indo. O que eu levo?” Ela disse: “o livro do Mauricio Abreu. Não 
precisa trazer mais nada. Só trás o livro do Mauricio Abreu” Era o livro do 
Mauricio Abreu, que era assim, instituição total. (BICALHO, 2015) 
 

A minúcia que o caracterizou como pesquisador, preocupado em abarcar 

todos os detalhes do seus objeto de estudo, também influenciava seu cuidado 

estético na preparação de seus trabalhos. De fundamental importância para ele foi a 

decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de publicar seu trabalho, reconhecendo a 

qualidade e a contribuição que ele dava. 
 

“Antes de morrer, eu tenho que fazer, mas vai ter que ser o livro mais bonito 
que eu possa fazer” (...) 
Ele queria fazer um livro bonito. E naquele dia que ele lançou, ele estava 
radiante, no sétimo céu, por vários motivos, inclusive, do lado institucional. 
Porque foi pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso para ele tinha uma 
importância enorme. Se tivesse sido uma editora outra, ele não teria ficado 
tão contente. Foi contente porque foi o reconhecimento da Prefeitura do Rio 
de Janeiro. Ele tinha essa noção de casar o amor, o trabalho todo intenso. A 
beleza do material que ele poderia explorar porque era daquela época e, 
finalmente, o lado institucional, que sempre foi uma coisa que as pessoas 
não deram atenção, mas que ele tinha de ser considerado pela cidade que 
ele amava, na verdade. Teria sido a glória se ele soubesse que tem uma 
rua com o nome dele. Faria a felicidade dele. Ele queria deixar algo para 
posteridade. Ele queria ser conhecido pelo futuro. Ele sabia perfeitamente, 
ninguém vai ler os dois volumes como se fosse um livro corrido que você lê. 
Você não faz isso com aquele livro. Muito pesado para isso. Mas ele sabia 
que o livro ia ficar para sempre. É um marco. (MACHADO, 2015) 
 

A importância do trabalho foi reconhecida não apenas pelos pesquisadores 

que se debruçam sobre a urbe carioca como seu objeto de estudo, mas por 

jornalistas como Helio Gaspari que em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo87 

ressaltou a importância do trabalho. Para ele o Rio havia ganho dois presentes da 
																																																													
87 Coluna de Elio Gaspari na Folha de S.Paulo em 09/03/2011. 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po0903201104.htm. Visita em 21/11/2016. 
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história: um grande livro e a descoberta do cais do Valongo, principal porto de 

desembarque de escravos do país, possivelmente encontrado por uma equipe de 

arqueólogos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Este reconhecimento também 

veio institucionalmente por meio da Câmara de Vereadores da Cidade do Rio de 

Janeiro que lhe concedeu a medalha de Mérito Pedro Ernesto, em abril de 2011.  

Portanto, Mauricio lega à sua cidade um conjunto de trabalhos formados por 

seus artigos, livros e, indiretamente, por meio das pesquisas realizadas por seus 

orientandos que trataram da cidade em que morava. Mas, decididamente, seu maior 

legado à cidade foi seu último trabalho, fruto de quinze anos de pesquisa. A 

lamentar apenas o fato dele não ter conseguido completar seu projeto com a 

publicação de outros dois volumes (pelo menos o que era o projeto original) que lhe 

permitiriam apresentar a cidade do Rio de Janeiro até o início do século XIX. Dados 

para isso ele já havia levantado. 
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Conclusão 

 
 
 

Os estudos biográficos não são uma tradição dentro da Geografia brasileira, 

no entanto, acredita-se que este é um caminho fundamental na construção da 

história da disciplina, de suas ideias. A análise biográfica em suas diferentes 

dimensões possibilita a avaliação crítica da prática de seus atores, de suas 

realizações e o registro de seus caminhos metodológicos. Acredita-se que a análise 

biográfica de Mauricio Abreu possa contribuir neste sentido, pela particularidade de 

suas opções teórico metodológicas muito pouco conhecidas dentro da disciplina, 

que carecem ainda de maior reflexão. 

Em sua trajetória acadêmica Mauricio produziu um grande número de 

trabalhos pautados na qualidade de um texto bem escrito, com articulações teóricas 

bem tratadas e com análises empíricas que primavam pela qualidade das fontes 

consultadas. Vivenciou diferentes fases da Geografia que lhe marcaram no sentido 

de rejeitar qualquer tipo de rótulo e posturas preconceituosas relacionadas a opções 

teórico metodológicas e levaram-no a buscar as contribuições positivas de cada fase 

da disciplina, optando por seguir seu próprio caminho dentro da disciplina, o que 

culminou com a aproximação com a história e envolvimento com a Geografia 

histórica.  

Nesta trajetória, Mauricio teve sua graduação assentada na Geografia 

clássica, que lhe deixou marcas basilares, cuja herança o acompanhou por toda a 

vida, marcando a abordagem que dava em seus trabalhos. Após uma rápida 

passagem pela Geografia quantitativa, cujo envolvimento precipitado se arrependeu, 

teve capacidade de perceber as potencialidades que a Geografia marxista lhe 

oferecia na análise do espaço urbano, com a utilização do conceito de formação 

social legado por Milton Santos (1978) acrescido dos aportes teóricos oferecidos por 

Castells da Questão urbana (2004) e David Harvey (1980). O relatório que deu 

origem ao livro Evolução urbana do Rio de Janeiro, apresenta este aporte 

conceitual, dando ao texto maior riqueza em suas análises sobre as desigualdades 

socioespaciais existentes historicamente na cidade. Seus trabalhos posteriores 

incorporaram análises enriquecidas com Lefebvre (2001), Harvey (1980) e Santos 
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(1978), levando-o a um maior aprofundamento dos referenciais marxistas que 

seriam relativizados posteriormente.  

Ao decidir seguir as trilhas da Geografia histórica, aprofunda suas 

articulações teóricas com Santos (1996) e Lepetit e Pumain (1993) ao buscar nas 

temporalidades do urbano um caminho para o entendimento dos processos que se 

entrecruzam no lugar. Complementar a esta base foram os pensadores mais 

articulados com a Geografia histórica como Lowental (1985) e Baker (1984 e 

199288). Ao longo de sua produção pode ser identificado um elemento que permeia 

todas as suas análises, a preocupação com a análise do lugar, mesmo que não seja 

claramente apresentado. Em seus trabalho para o IBAM, a utilização da categoria 

formação social se dá no sentido de possibilitar a apreensão da maneira como os 

processos gerais ligados ao modo de produção obtinham sua singularidade e 

concretude em um segmento do espaço – a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, 

Milton Santos pode ser considerado o autor que mais o influenciou, pois suas ideias 

transpassam quase toda a produção acadêmica de Mauricio. Justifica-se sua 

presença pelas contribuições que este autor oferece nas relações espaço-tempo e 

na análise da categoria lugar na Geografia. 

Em sua produção acadêmica predominam os trabalhos empíricos, sem deixar 

de lado a atenção com os conceitos que norteavam suas análises. Ao adentrar no 

campo da Geografia histórica o faz buscando os caminhos teórico metodológicos 

que pudessem dar sustentação às suas análises. Uma de suas maiores 

preocupações era integrar o tempo nas análises geográficas, sem fazê-lo nos 

moldes tradicionais, que ofereciam a descrição de processos evolutivos que 

chegavam ao presente. Por isso incorporou a categoria lugar, essencial em seus 

trabalhos, como ponto onde se entrecruzam processos que atuam em diferentes 

escalas e possuem diferentes temporalidades que se materializam no espaço. 

Defendeu que para a identificação das geografias do passado era necessário rigor 

na seleção de conceitos e variáveis, mas que poderia contar com as categorias que 

a disciplina utiliza para o estudo do presente, em sua abordagem do passado. 

																																																													
88 Baker, A. R.. Reflections on the relations of historical geography and the Annales school of history. 
Explorations in historical geography, 1984, p.1-27; BAKER, Alan R. H. & BIGER, Gideon (Orgs.) 
Ideology and landscape in historical perspective: essays on the meanings of some places in the past. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1992.  
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Trouxe para a disciplina metodologias normalmente utilizadas na história 

como a pesquisa em arquivos, a leitura de manuscritos paleográficos assim como a 

confecção de mapas conjecturais. Neste sentido, deu volume e expressão ao campo 

da Geografia histórica, além de colocar a Geografia brasileira em diálogo com 

historiadores, urbanistas, sociólogos e antropólogos, ultrapassando fronteiras 

disciplinares. 

Ofereceu contribuições significativas ao abordar temáticas tratadas na 

disciplina apenas na sua dimensão atual ou pela história como por exemplo a 

questão da habitação popular, a origem e expansão das favelas, a expansão dos 

subúrbios da cidade do Rio de Janeiro, a dinâmica da conquista e apropriação do 

território cidade do Rio de Janeiro e o Recôncavo da Guanabara. 

Seu envolvimento com a disciplina e com as instituições que tinha vínculo, 

possibilitaram a construção de uma carreira acadêmica sólida dentro e fora da 

Geografia marcada pela qualidade de seus trabalhos e por sua postura ética. Os 

compromissos que assumiu transformaram-se em legados que deixa para sua 

disciplina, para os alunos e para a cidade que tanto amava, o Rio de Janeiro.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Linha do tempo: Mauricio de Almeida Abreu (1948-2011) 
 

 
ANO  OCORRÊNCIAS DIMENSÃO 

ESPACIAL 
ATIVIDADES INSTITUCIONAIS PRINCIPAIS TRABALHOS 

1948  Nasceu no Rio de Janeiro   
1959 Revolução Cubana    
1960 Inauguração de Brasília    
1961 Construção do muro de 

Berlim 
   

1964 Golpe militar no Brasil Estudou no Pedro II, cursando o antigo clássico.   
1965 Entrada dos EUA na 

Guerra do Vietnã 
   

1967  Entra no curso de Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)   
1968 Assassinato de Martin 

Luther King Movimento 
de Maio de 68 

Filiou-se à AGB.    

1969      
1970     
1970  Término da graduação. 

R
IO

 D
E

 J
A

N
E

IR
O

 , 
R

J/
B

R
A

 

  
1971  Assessor técnico no IBAM. 

Início do Mestrado na de Ohio State University (USA) 
  

1972 Watergate Surge o mestrado na UFRJ.   
1973  Término do mestrado 

Início do doutorado na de Ohio State University (USA) 
 Migration, urban labor absorption and occupational mobility in 

brazil. 
1974     
1976 Saída dos EUA da Guerra 

do Vietnã 
Fim do doutorado  
Volta a trabalhar no IBAM/CPU. 

 Development in brazil: a center - periphery approach 

1977  Professor colaborador da UFRJ C
O

LU
M

B
U

S
, 

O
H

IO
/U

S
A

 

  
1978  Participação no 3o. Encontro Nacional de Geógrafos de1978 em Fortaleza.  Trabalho sobre o impacto das políticas públicas sobre a 

distribuição de população de baixa renda na área 
metropolitana do RJ. 

1979  Milton Santos como professor visitante na UFRJ.  
Sai do IBAM. 
Professor visitante na UFRJ.  
 

  

1980     
1981  Efetivado na UFRJ como Professor Adjunto.  

Aprovado o projeto da FINEP que financiaria os primeiros levantamentos da 
pesquisa sobre a Evolução Urbana do Rio de Janeiro. 
Bolsista do CNPq.  

  

1982     
1983   R

IO
 D

E
 J

A
N

E
IR

O
, R

J/
B

R
A

 

  
1984 Movimento “diretas já” Apresentação do primeiro trabalho baseado em fontes primárias. 

Professor visitante na University of Central Florida, ministrando o curso Urban 
geography of third world.  

O
R

LA
N

D
O

, 
FL

O
R

ID
A

/U
S

A
 

  

1985 Eleito Tancredo Neves, 
mas morre antes de 
assumir a presidência  

Decide aprofundar o levantamento cartográfico das plantas e mapas de todas as 
instituições de memória da Cidade do Rio de Janeiro. 
Verticalização da pesquisa, indo fundo às fontes primárias. Leitura de jornais do R

IO
 

D
E

 
JA

N
E

IR
O

, 
R

J/
B

R
A

 

Coordenação do Projeto FINEP 
com Regina Mousinho até1988. 

 



  

Perestroika e Glasnost 
Fim do regime militar no 
Brasil 

século XIX e início do XX, incluindo revistas ilustradas e jornais de bairro. 

1986   Coordenador do PPGG  até 1990.  

	
ABREU, M. A.. Da habitação ao habitat: A questão da 
habitação popular no Rio de Janeiro e sua evolução. REVISTA 
DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, n.2, p. 47-58, 1986. 
(fruto do trabalho de 1984) 

1987  
 
 

 Coordenador da Biblioteca do 
Programa de Pós-Graduação em 
Geografia.	

ABREU, M. A.. A periferia de ontem: O processo de 
construção do espaço suburbano do Rio de Janeiro, 1870-
1930. ESPACO & DEBATES, v. 7, n.21, p. 12-38, 1987. 
ABREU, M. A.. Evolução Urbana do Rio de Janeiro. 1. ed. Rio 
de Janeiro: Iplanrio/Jorge Zahar Editor, 1987. 156p . 

1988     
1989 Queda do Muro de Berlim 

Eleição direta para 
presidente no Brasil 

Convidado pela AGB para avaliar criticamente o conhecimento da geografia urbana 
brasileira, apresentando o trabalho no 1o. Simpósio Nacional de Geografia Urbana 
sendo publicado em 1994.  

  

1990 Guerra do Golfo  Término do mandato do PPGG.	 	
1991   Eleito representante da Geografia 

Humana no Comitê Assessor SA 
no CNPq (Arquitetura, Geografia 
Humana, Demografia e 
Planejamento Urbano e Regional).	

ABREU, M. A.. Pensando a relação entre forma urbana e 
processo social: O Rio de Janeiro do passado. BOLETIM DE 
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p. 141-147, 1991 
ABREU, M. A.; VAZ, L. F. . Sobre as origens da favela. In: IV 
Encontro Nacional da ANPUR, 1991, Salvador. Novas e 
Velhas Legitimidades na Reestruturação do Território - Anais 
do IV Encontro Nacional da ANPUR. Salvador: ANPUR, 1991. 
p. 481-492. 

1992 Impeachment do 
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 Participação no Conselho Editorial 
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Participação no Comitê Científico 
da Revista Espace et Culture.	

ABREU, M. A.. A cidade, a montanha e a floresta. In: ABREU, 
Mauricio de Almeida. (Org.). Natureza e sociedade no Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de 
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1993  Pós-doutorado na Alemanha no Geographisches Institut,  da Eberhard Karls 
Universität, recebido pelo grupo de pesquisa sobre America Latina,  
Forschungsschwerpunkt Lateinamerika  
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Recebido no Centre de Sociologie Urbanie, em Paris. 
Atuou no Instituit de Geographie, da Universidade de Paris IV, École dês Hautes 
Études en Sciences Sociales, Institut de Hautes Etudes de l’America Latine, Institut 
de Sciencs Politiques, Programme Interdisciplinaire de Recherche sur la Ville (Pir-
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 Membro do corpo editorial do 
Cadernos IPPUR/UFRJ até 2011.	

ABREU, M. A.. Reconstruindo uma história esquecida: Origem 
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  	 ABREU, M. A.. Sobre Milton Santos e sobre a crescente 
autoestima da geografia brasileira. In: SOUZA, Maria Adélia A.. 
(Org.). O mundo do cidadão; um cidadão do mundo. São 
Paulo: Hucitec, 1996, v. , p. 35-48. 
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2000   Membro do corpo editorial do 
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Demografia e Planejamento 
Urbano e Regional)	
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2003   	 ABREU, M. A.. Processo de conquista e apropriação do 
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2004   Participação no 7o. GEOFORUM 
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2005   Membro do corpo editorial do 
periódico Journal of Historical 
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ABREU, M. A.. Reencontrando a antiga cidade de São 
Sebastião. Mapas conjecturais do Rio de Janeiro do Século 
XVI. Cidades (Presidente Prudente), v. 2, n.2, p. 189-220, 
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com o trabalho Mapas conjecturais 
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século XVI em Lisboa. 

ABREU, M. A.. Reencontrando a antiga cidade de São 
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2005. 
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