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Este trabalho pretende estudar um lugar. 
Não se trata, entretanto, de um lugar 
qualquer: o que objetivamos aqui é 

discutir um lugar que não existe mais, um lugar 
do passado, no caso, o Rio de Janeiro dos séculos 
XVI e XVII. 

Alcançar essa meta não será uma tarefa fácil. 
De um lado, pela dificuldade mesmo de 
abordar período tão distante e carente de fontes 
documentais; por essa razão, não é incomum 
vê-lo ser tratado apressadamente, como se o 
Quinhentos e o Seiscentos não fossem mais 
do que introitos do século XVIII, este, sim, 
considerado mais rico em termos de investigação 
histórica. De outro, porque discutir um lugar 
sem que se caia no senso comum, isto é, sem 
referenciá-lo à simples localização absoluta de 
uma parte da superfície da terra, requer a  
tomada de decisões teórico-metodológicas 
que precisam ser explicitadas. Finalmente, 
porque estudar um lugar do passado exige que 
explicitemos bem que lugar é esse e que passado 
é esse, e isso nos leva necessariamente a discutir 
geografia, história, geografia histórica e o Rio de 
Janeiro de outrora.

Comecemos pela análise do que vem a ser um 
lugar. Trata-se de uma das categorias fundamentais 
da análise geográfica e, como tal, sujeita a muitos 
debates e interpretações, que não valem a pena 
resumir aqui. Todavia, podemos nos valer de 
uma antiga tradição da disciplina que nos ensina 
que a categoria lugar incorpora dois sentidos 
bastante distintos. O primeiro deles é que lugar 
é um pedaço mensurável do mundo, um tópos, 
um segmento da superfície da terra dotado 
de alguma individualidade material e de certa 
identidade coletiva. Há, entretanto, uma outra 
forma de se conceber um lugar, que nos distancia 
da objetividade e direciona o conceito para a sua 
dimensão subjetiva; segundo essa interpretação, 
a categoria lugar se define como chôra, como 
condição existencial de uma determinada coisa 
no mundo sensível, o que implica dizer que os 
lugares são determinados, não pelas características 

do mundo físico, mas, por sua condição imaterial, 
fenomenal e semântica, pelo que significam, por 
exemplo, em termos das vivências dos indivíduos.

Explicite-se, de imediato, que embora a dimensão 
subjetiva, fenomenológica, do estudo dos lugares 
tenha ganhado força na geografia em tempos 
recentes, não será com ela que iremos trabalhar.1 
Isso nos conduz à opção pela definição do lugar 
como tópos, como um segmento material da 
superfície da terra, mas implica, igualmente, 
que explicitemos melhor a dimensão objetiva 
dessa categoria analítica, pois foram variadas as 
interpretações que ela assumiu no decorrer da 
história da disciplina.

Para ser breve com esta discussão, podemos 
afirmar que predominou na geografia, por  
um longo período, uma concepção absoluta de 
espaço, que tratava os lugares – e, sobretudo, as 
regiões, assim como as paisagens humanizadas de 
forma geral – não a partir do que eles tinham  
em comum, mas em função da sua 
excepcionalidade; segundo essa interpretação, 
de origem historicista, todos os lugares e 
regiões seriam, por definição, únicos, cabendo 
ao geógrafo demonstrar analiticamente essa 
singularidade. Em contraposição a essa concepção 
“clássica” ou “tradicional”, surgiram, na 
segunda metade do século XX, proposições que 
defendiam uma concepção relativa de espaço, 
que, tanto em sua versão neopositivista como 
em suas variadas versões marxistas retiraram 
dos lugares e regiões a importância que antes 
possuíam – o que importava agora não era  
tratar daquilo que era excepcional, mas,  
isto sim, de explicar os processos gerais 

1. Para uma discussão sumária das bases fenomenológicas do estudo 
do lugar ver: Tuan,Yi-Fu. 1980 [1974]. Topofilia: um estudo da 
percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo: Difusão 
Editorial do Livro; Tuan,Yi-Fu. 1983 [1977]. Espaço e lugar: a 
perspectiva da experiência. São Paulo: Difusão Editorial do Livro; 
Ley, David e Samuels, Marwyn. 1978. Humanistic Geography: 
Prospects and Problems. Chicago: Maaroufa Press; Buttimer, 
Anne. 1980. Human Experience of Space and Place. New York: 
St. Martin’s Press; Adams, Paul C. et al (orgs.). 2001. Textures of 
Place: Exploring Humanistic Geographies. Minneapolis: University 
of Minnesota Press.
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de produção e/ou organização do espaço 
geográfico; lugares e regiões nada mais seriam do 
que manifestações localizadas desses processos.2

A partir da década de 1980, novas matrizes 
epistemológicas surgiram, muitas delas vindas 
de outras ciências sociais e das humanidades, 
destacando-se nesse movimento o aparecimento 
de geografias até então desconhecidas: de gênero, 
pós-modernas, pós-estruturalistas, pós-coloniais, 
etc. Destaque-se também a emergência de uma 
“nova geografia cultural”, que alterou bastante 
a antiga prática de estudo de “áreas culturais”, 
fundamentada no trabalho de campo e na busca da 
excepcionalidade, e substituiu-a por uma geografia 
mais teórica, que hoje se apoia muito pouco nas 
materialidades dos lugares e das regiões (não raro, 
até mesmo as ignora) e enfatiza, sobretudo, os seus 
símbolos e representações.

Ao contrário do que se poderia imaginar, a 
emergência dessas novas geografias não aboliu 
as regiões e os lugares das preocupações dos 
geógrafos; na verdade, renovou-lhes o temário, 
sobretudo no que tange às discussões sobre 
territórios e (re/des)territorializações.3 Uma 
coisa, entretanto, mudou. Com as matrizes 
epistemológicas se diversificando, os interesses 
se fragmentaram em múltiplas áreas de interesse, 
muitas das quais tinham pouco a ver agora com as 
antigas tradições corológicas da disciplina, ou até 
mesmo estavam destituídas dessa vinculação.

Isso não quer dizer, entretanto, que o estudo dos 
lugares e das regiões per se tenha desaparecido 
da agenda geográfica; isso seria impossível, pois 
essas categorias constituem pilares ontológicos 

2. O trabalho que, praticamente, inaugurou a proposta neopositivista 
em geografia é: Schaefer, Fred K. 1975 [versão original de 1953]. O 
excepcionalismo em geografia: uma crítica. Boletim Carioca de  
Geografia, número especial – Teoria e Metodologia da Geografia. 
Rio de Janeiro: Associação dos Geógrafos Brasileiros. Entre os  
trabalhos orientados pelo materialismo histórico e dialético está:  
Harvey, David. 1980 [versão original de 1973]. A justiça social e a 
cidade. São Paulo: Hucitec. 
3. Ver Haesbaert, Rogério. 2007. O mito da desterritorialização; do 
“fim dos territórios” à multiterritorialidade. 3ª ed. revista. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil.

da disciplina. O que mudou nas últimas décadas, 
isto sim, foi a antiga vinculação com a concepção 
absoluta de espaço e, por conseguinte, com a 
ideia de que regiões e lugares se definiam por 
sua estrita singularidade na superfície da terra. O 
estudo das regiões e dos lugares não morreu; o que 
desapareceu foi a crença de que tanto umas como 
outros constituíam um arranjo espacial final e 
único, a síntese, por assim dizer, de um determinado 
conhecimento parcelar da superfície da terra.

Hoje, regiões e lugares não mais são vistos como 
loci de singularidades a partir de fenômenos 
únicos, mas como campos de força, como  
produto da interseção de processos 
socioeconômico-culturais que têm origens e 
manifestações diversas, que atuam em escalas 
diferentes e que, por isso mesmo, estão sempre 
criando, recriando e dando novos significados 
a lugares e regiões.4 Alguns desses processos são 
atualmente mundializados e produzem efeitos por 
todo o globo. Outros processos, entretanto, têm 
caráter particular e estão vinculados às dinâmicas 
internas de um determinado país ou grupo de 
países. Por fim, há também processos cuja origem 
é de natureza nitidamente singular e que só 
podem ser compreendidos nas escalas  
regional ou local; é preciso que se trate deles, 
como ocorria no passado, mas não apenas  

4.  Sobre a rica bibliografia da categoria lugar ver, por exemplo: 
Milton Santos. 1988. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: 
Hucitec; Agnew, John e Duncan, J. S. (orgs.). 1989. The Power 
of Place. Boston: Unwin Hyman; Harvey, David. 1992 [1989]. A 
condição pós-moderna: uma pesquisa sobre a origem da mudan-
ça cultural. São Paulo: Loyola; Entrikin, J. Nicholas. 1991. The 
Betweeness of Place. London: Macmillan; Johnston, R. J. 1991. A 
Question of Place: Exploring the Practice of Human Geography. 
Oxford: Blackwell; Santos, Milton. 1994. Técnica, espaço, tempo. 
São Paulo: Hucitec; Santos, Milton. 1996. A natureza do espaço: 
técnica e tempo; razão e emoção. São Paulo: Hucitec; Carlos, Ana 
Fani A. 1996. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec; Light, 
Andrew e Smith, Jonathan M. (orgs.). 1998. Philosophies of Place. 
Lanham: Rowman & Littlefield; Carlos, Ana Fani A. 2001. Espaço-
tempo na metrópole: a fragmentação da vida cotidiana. São Paulo: 
Contexto; Massey, Doreen e Thrift, Nigel. 2003. The Passion of 
Place. In: Johnston, Ron e Williams, Michael (orgs.). A Century of 
British Geography. Oxford: Published for the The British Academy 
by Oxford University Press, p. 275-299; Massey, D. 1994. Space, 
Place and Gender. Minneapolis: University of Minnesota Press; 
Hubbard, Phil et al. (orgs.). 2004. Key Thinkers on Space and Place. 
London: Sage; Cresswell, Tim. 2004. Place: a Short Introduction. 
New York: Wiley-Blackwell.
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deles. Dado que lugares e regiões são  
produzidos por processos sociais que têm escalas 
distintas e que se intercambiam diferenciadamente 
no espaço, continuar a trabalhar com essas 
categorias basilares num mundo em constante 
mudança constitui um desafio sempre renovado e 
empolgante.5 

Geografias do passado

A análise de lugares (assim como a das 
regiões) não precisa, entretanto, estar 
informada pelo presente; pode-se muito bem 
centrar a investigação em tempos pretéritos. 
Alternativamente, é possível discutir o passado 
segundo temáticas setoriais, isto é, sem que se trate 
de lugares ou de regiões. Em qualquer um desses 
casos estaremos enveredando pelo  
campo da geografia histórica.

Já é antiga a tradição dos estudos de geografia 
histórica. Tal como aconteceu com outros campos 
da geografia, durante muito tempo eles foram 
moldados pelo paradigma clássico, isto é, pela 
descrição e análise das múltiplas unidades que 
diferenciavam a paisagem material e humanizada 
do globo, cada uma delas o resultado de uma 
miríade de interações entre natureza e  
sociedade. As matrizes epistemológicas mais 
recentes alteraram essa orientação e  
multiplicaram as possibilidades teóricas e 
temáticas da disciplina, ainda que tenham, em 
casos extremos, desmaterializado de tal forma 
a paisagem que esta acabou por se tornar “uma 

5.  Há propostas, inclusive, que são mais ousadas, definindo o 
espaço como processo, como uma superfície retorcida onde algumas 
coisas podem estar perto, embora estejam longe, e outras podem 
estar longe, não obstante estarem perto. O mesmo pode se dizer 
das definições de lugar, que podem também ser associadas, não 
à fixidez geográfica, mas a um “sentido global de lugar”, o que o 
tornaria aberto, fortuito, elusivo. Neste caso, o que dá singularidade, 
o caráter único aos lugares não são os fenômenos em si, mas a sua 
combinação. Cf. Doreen Massey e Nigel Thrift. Op. cit., p. 281, 
292; Massey, Doreen. 2008. Pelo espaço. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, cap. 12.

abstração cultural, que oferece pouco sentido 
aos lugares, tal qual vivenciados pelas pessoas”.6 
Uma coisa, entretanto, não mudou: sejam eles 
orientados por uma temática setorial ou para 
a análise de lugares ou de regiões; estejam 
eles apoiados em documentação histórico-
arquivística ou em fontes mais “modernas” 
(icônicas e simbólicas, por exemplo); os trabalhos 
de geografia histórica tratam necessariamente 
de “geografias do passado” e, por conseguinte, 
são guiados por objetivos e métodos de pesquisa 
próprios.

Essa peculiaridade do campo da geografia 
histórica já foi objeto de intensa discussão. 
Durante muito tempo, por exemplo,  
advogou-se que a geografia deveria estudar  
apenas o presente e que a análise do passado só 
deveria ser justificada quando se  
precisasse buscar ali as chaves da compreensão  
do momento atual. Não era essa a posição, 
entretanto, dos que defendiam que  
o passado podia ser investigado por sua 
importância, sem que tivesse que ser  
transportado até os dias de hoje. Para citar duas 
posições bem distintas, lembremos que  
Richard Hartshorne advogava que o  
estudo do passado exigia, necessariamente,  
a sua extensão até o presente; de outra forma, a 
geografia histórica se transformaria “[n]uma outra 
geografia, completa e autônoma”. Já a proposta 
de Clifford Darby vislumbrava exatamente esse 
estatuto, ou seja, que a geografia histórica tinha 
o seu próprio campo de estudo e que este se 
situaria na interface da geografia e da história.7

6.  Williams, Michael. The Creation of Humanised Landscapes. In: 
Johnston, Ron e Williams, Michael (orgs.). 2003. A Century of  
British Geography. Oxford: Published for the The British Academy 
by Oxford University Press, p. 195.
7. Sobre essas posições divergentes, ver Hartshorne, Richard. 
1977. The Relation of History to Geography. In: The Nature of 
Geography. A Critical Survey of Current Thought in the Light of 
the Past. Westport: Greenwood Press, p. 184-185 [primeira edição 
de 1939]; Darby, H. Clifford. 1953. On the Relations of Geography 
and History. Transactions and Papers of the Institute of British 
Geographers, 19:1-11; Darby, H. Clifford. Historical Geography. In: 
H. P. R. Finberg (org.). 1962. Approaches to History: A Symposium. 
London: Routledge and Kegan Paul, p. 127-156.
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Hoje essas polêmicas não fazem mais sentido, pois 
as barreiras disciplinares estão, felizmente, mais 
permeáveis. Não há razão, portanto, para que se 
defina a geografia como o estudo da duração do 
presente, como se propunha outrora, embora o 
presente continue a ser o palco preferencial de 
atuação do geógrafo; sendo a geografia uma forma 
de abordagem do real, o que a distingue das outras 
ciências sociais são as questões que ela apresenta 
para o entendimento da sociedade e não as suas 
durações. 

Apesar disso, há ainda alguns vazios a preencher, 
sobretudo no Brasil. Por motivos que só podem 
ser explicados pela sociologia da ciência e que 
não cabem discutir aqui,8 a geografia brasileira, em 
seu processo de construção acadêmica, exacerbou 
a “ditadura do presente”, e o resultado disso 
foi que inúmeras questões importantes sobre o 
passado deixaram de ser feitas, pois não eram de 
interesse dos historiadores e nem os geógrafos as 
formulavam. É bom saber que essa postura vem 
sendo rapidamente deixada para trás, como dá 
prova o interesse crescente pela geografia histórica 
no país, mas o caminho a percorrer ainda é longo.

Geografia e história

A geografia tem muito a contribuir para o estudo 
dos lugares do passado. Para que essa contribuição 
seja efetiva, é importante, entretanto, que algumas 
barreiras que a separam da história sejam 
eliminadas. Sabemos que no início do século XX 
a separação entre essas disciplinas era bem menor. 
Os historiadores não dispensavam a análise dos 
“quadros” naturais e territoriais que balizavam 
os processos sociais que estudavam, e não foram 
poucos os que elegeram um recorte espacial para 
circunscrevê-los – a tradição de estudo da Escola 

8. Abreu, Mauricio A. 1998. Sobre a memória das cidades. Territó-
rio, 4:5-26, Rio de Janeiro; Abreu, Mauricio A. 2000. Construindo 
uma geografia do passado: Rio de Janeiro, cidade portuária, século 
XVII. Geousp (São Paulo), 7:13-25.

dos Annales prova isso muito bem.9 Os geógrafos, 
por sua vez, dedicavam uma boa parte de suas 
monografias ao estudo do processo histórico 
da região analisada, buscando nele elementos 
que os ajudassem a singularizá-la. É verdade 
que poucos foram os estudos que conseguiram 
verdadeiramente integrar tempo e espaço, ou 
melhor, período e lugar/região. A monumental 
obra de Braudel sobre o Mediterrâneo, assim 
como certas obras clássicas da geografia regional 
são, assim, exceções e não a regra.10 Isso, entretanto, 
pouco importa. O que é digno de nota é que a 
busca da integração, independentemente de seu 
grau de sucesso, fazia parte do método de ambas as 
disciplinas. Isso foi o que se perdeu.

Hoje, tornou-se comum encontrar trabalhos 
acadêmicos de geografia que, ao estudar os lugares 
da atualidade, introduzem na discussão uma 
espécie de “primeira parte”, dedicada à evolução 
histórica, que acaba não sendo mais do que um 
exercício inútil de diacronia, pois apenas reúne 
“instantes disparatados e distantes da mesma 
flecha do tempo”, não possuindo, portanto, 
qualquer valor analítico.11 Muitos trabalhos de 
história, por sua vez, analisam bem os processos 
sociais ocorridos num determinado lugar, mas, 
como estão desprovidos de amarras geográficas, 
transformam o lugar num espaço absoluto, simples 

9. Baker, Alan R. H. Reflections on the Relations of Historical Ge-
ography and the Annales School of History. In: Baker, Alan R. H. e 
Gregory, Derek (orgs.). 1984. Explorations in Historical Geogra-
phy. Cambridge: Cambridge University Press, p. 1-27; Burke, Peter. 
1991. A escola dos Annales – 1929-1989: a revolução francesa da 
historiografia. São Paulo: Unesp; François Dosse. 1992. A história 
em migalhas; dos Annales à Nova História. São Paulo-Campinas: 
Ensaio-Unicamp; José Carlos Reis. 1994. Nouvelle histoire e tempo 
histórico: a contribuição de Febvre, Bloch e Braudel. São Paulo: 
Ática; Guriévitch, Aaron. 2003. A síntese histórica e a Escola dos 
Anais. São Paulo: Perspectiva. Ver também François Dosse. 2004. O 
recurso geográfico dos historiadores. In: História e ciências sociais. 
Bauru: Edusc, p. 115-148.
10. Braudel, Fernand. [1949] 1983. . Braudel, Fernand. [1949] 1983. O Mediterrâneo e o mundo 
mediterrânico na época de Filipe II. Lisboa: Martins Fontes, 2 
volumes; Paul Vidal de la Blache. [1903] 1979. Tableau de la Géo-Géo-éo-
graphie de la France. Paris: Librairie Jules Tallandier; Paul Vidal 
de la Blache. [1917] 1994. La France de l’Est (Lorraine-Alsace). 
Paris: La Decouverte; Dion, Roger. 1934. Le Val de Loire; Etude de 
Géographie Regionale. Tours: Impr. Arrault et Cie.
11. Santos, Milton. 1996. . Santos, Milton. 1996. 1996. A natureza do espaço: técnica e tempo; 
razão e emoção. São Paulo: Hucitec, p. 42.
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palco onde se desenrola a trama que se quer 
estudar. Pior ainda é quando a questão estudada se 
apresenta destituída de qualquer referência espacial 
(às vezes, como espécie de compensação, faz-se 
uso de um mapa, que é inserido num anexo sem 
maiores explicações de sua utilidade), como se 
“as pessoas, os produtores da história, [estivessem] 
vagando pelo ar, como acontece com certas 
pinturas chinesas, onde o chão está faltando”.12 

Alguns trabalhos de geografia histórica dedicados 
aos lugares também têm pecado por falhas 
graves, pois têm se limitado, em boa parte, à 
reconstituição de morfologias pretéritas (planos 
cadastrais e viários, topografias pretéritas, 
sistemas de cultivo de outrora, etc.), que são 
minuciosamente acompanhadas no tempo.13 
Nada há a opor quanto à importância desses 
estudos. Eles são verdadeiramente essenciais. 
Sem a recuperação da produção material das 
sociedades do passado não é possível resgatar as 
âncoras espaciais que deram suporte à constituição 
dos lugares e, por conseguinte, à produção de 
sua história. O que não podemos é reduzir a 
contribuição da geografia à recuperação das 
morfologias. Se nos limitarmos a isso, não 
faremos mais do que uma “geografia da bomba 
de nêutrons”, como a definiu Jeanne Kay, uma 
geografia que só se ocupa das formas materiais 
que restaram na paisagem ou nos documentos 
de arquivo e que não as relaciona com os seres 
humanos e classes sociais que, efetivamente, as 
produziram.14

12. Michelet, Jules. 1953. . Michelet, Jules. 1953. . 1953.  1953. 1953. Histoire de France, prefácio à edição de 
1869. Apud Darby, H. Clifford. On the Relations of Geography and 
History. Transactions and Papers of the Institute of British Geogra-
phers, 19:1-11.
13. Ver, por exemplo, Conzen, M. R. G. 1960. Alnwick, Northum-
berland: a Study in Town-plan Analysis. Londres: Institute of British 
Geographers, Publication No. 27; Conzen, M. R. G. 1968. The 
Uses of Town Plans in the Study of Urban History. In: Dyos, H. J. 
(org.). The Study of Urban History. Londres: Edward Arnold; J. W. 
R. Whitehand. 1992. The Making of the Urban Landscape. Oxford: 
Blackwell.
14. Kay, Jeanne. 1990. On Articles by Meinig, Jordan and Hornsby. 
Annals of the Association of American Geographers, 80(4):618.

Como bem lembrou Milton Santos, o grande 
desafio que se antepõe à geografia quando estuda 
o passado é como empiricizar o tempo. Isso 
porque, sem torná-lo material, não conseguimos 
geografizá-lo. As formas materiais são, sem dúvida, 
a expressão mais direta e mais concreta dessa 
empiricização, e não é por outra razão que elas 
têm sido privilegiadas nas análises geográficas. 
Mas elas não são as únicas formas de interesse 
da disciplina. As formas geográficas também 
se apresentam como relação a obedecer e se 
materializam mediante um conjunto de normas 
e/ou regulações jurídicas, sociais e culturais 
que não só balizam como causam impactos 
diferenciados sobre os lugares e as regiões; as 
formas de propriedade e de apropriação territorial 
são dois de seus exemplos mais significativos.15 São 
essas formas não espaciais que dão conteúdo às 
morfologias. Por isso, não podemos compreender 
umas sem entender as outras. 

Questões de método

Tempo e espaço ou, para ser mais preciso, período 
e região/lugar são categorias fundamentais da 
análise de geografia histórica que pretendemos 
fazer aqui. Para evitarmos cair em explicações 
simplistas, este livro tratará dessas duas categorias 
a partir de dois grandes eixos. De um lado, há que 
se trabalhar os processos sociais de apropriação e 
de construção do lugar, isto é, do espaço colonial 
fluminense nos séculos XVI e XVII. De outro, há 
que se dar conta das formas, morfológicas ou não, 
que resultaram desses processos ou que lograram 
alterar a sua trajetória.

Relacionar processo e forma, entretanto, não é 
suficiente. É preciso trabalhar também com dois 
outros pares de sustentação teórico-metodológica. 
De um lado, com a narração e a descrição, que 

15. Santos, Milton. 1994. tos, Milton. 1994. Técnica, espaço, tempo. São Paulo: Huci-
tec, p. 36-37, 68.
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constituem, desde sempre, os pilares fundamentais 
da investigação geo-histórica. De outro, há que 
se valer também da indução e da dedução, pois a 
análise que pretendemos realizar exige a utilização 
de ambas. Isso implica dizer que teoria e pesquisa 
empírica deverão necessariamente estar associadas 
neste trabalho.

A teoria é fundamental para que possamos 
produzir conhecimento científico sobre o passado 
e, para isso, utilizaremos não apenas os aportes 
vindos da geografia, como também os da história 
e de outros campos científicos. Há que se ter 
cuidado, entretanto, com os excessos da teoria e da 
dedução, pois elas podem transformar o passado 
numa camisa de força, que explica, de antemão, 
o que se quer estudar. É por isso que a pesquisa 
documental direta, que trabalha com fontes 
primárias e tenta comprovar teses e hipóteses, 
se torna imprescindível. Não devemos nos 
contentar apenas com proposições dedutivas, que 
são internamente lógicas, mas nem sempre estão 
apoiadas em material empírico. Aliar pensamento 
teórico com pesquisa de base é, pois, o que se 
tenta fazer neste trabalho.

É importante salientar, outrossim, que ao 
discutirmos o processo de apropriação e 
organização do espaço colonial fluminense no 
Quinhentos e no Seiscentos não temos qualquer 
pretensão de recuperar o passado “tal qual ele 
aconteceu”, um passado sem lacunas e sem falhas, 
wie es eigentlich gewesen ist como queriam os 
historiadores positivistas do século XIX. E isso 
nada tem a ver com o sucesso que eventualmente 
venhamos a ter em nossa investigação; já sabemos, 
de antemão, que esse objetivo é irrealizável. O 
historiador Pierre Nora nos lembra, com bastante 
propriedade, que a história é a construção sempre 
problemática e incompleta do que já não mais 
existe. Por sua vez, o geógrafo David Lowenthal 
nos alerta que o passado é um país estrangeiro, que 
nunca conseguiremos conhecer plenamente, o que 
não impede que tentemos navegar em direção a 
essa terra estranha e que nos aproximemos dela, 
mesmo sabendo que o desembarque jamais poderá 

efetivamente ocorrer.16 Finalmente, há também 
que levar em conta os ensinamentos de Michel 
Foucault, que nos adverte que os documentos 
do passado trabalham, não com o passado 
propriamente dito, mas com os fragmentos que 
ele deixou. Por isso, é sempre preciso desconfiar 
desses vestígios, pois, além de revelarem, sobretudo, 
fragmentos e rupturas, eles incorporam estruturas 
de poder.17

Objetivo, lugar e periodização

O principal objetivo deste trabalho é discutir o 
processo de produção do território que esteve 
sob a jurisdição da cidade e da capitania do 
Rio de Janeiro nos séculos XVI e XVII. Mais 
especificamente, o que se intenta aqui é analisar 
criticamente o processo histórico de construção 
desse antigo espaço colonial, identificando 
suas forças propulsoras, seus principais agentes, 
os conflitos e as contradições sociais que 
engendraram e sua expressão espacial. O que 
se pretende, em última instância, é realizar um 
grande esforço de análise e de síntese, que integre 
processo social e forma espacial e que dê sentido ao 
processo de formação de um lugar, no caso, o Rio 
de Janeiro colonial.

O território que será objeto desta análise é 
bastante exíguo para os padrões do século em 
que foi criado. Restringe-se a uma área de cerca 
de 1.570 km2 ou seis léguas (39.600 metros) 
em quadra, que foi instituída pelo governador-
geral Mem de Sá em 16 de agosto de 1567, em 
pleno processo de consolidação da conquista da 
Guanabara, tendo como ponto fulcral o sítio onde 
a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi 

16. �ora, Pierre. Entre Mémoire et Histoire. In: �ora, Pierre (org.). . �ora, Pierre. Entre Mémoire et Histoire. In: �ora, Pierre (org.). Mémoire et Histoire. In: �ora, Pierre (org.). émoire et Histoire. In: �ora, Pierre (org.). Histoire. In: Nora, Pierre (org.). istoire. In: Nora, Pierre (org.). : Nora, Pierre (org.).  Nora, Pierre (org.). 
1984. Les lieux de mémoire, vol. 1. La République. Paris: Gallimard; 
Lowenthal, David. 1985. The Past is a Foreign Country. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
17. Foucault, Michel. 1969. L’Archéologie du Savoir. Paris: Gal-
limard.
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definitivamente instalada. É sobre esse território, 
que constituía, na realidade, um pequeno enclave 
da capitania de São Vicente – e que se limitava 
a oeste, aproximadamente, pelo atual bairro 
carioca de Campo Grande; a leste, pelo município 
fluminense de Maricá; ao norte, pelo divisor de 
águas da serra do Mar; e ao sul pelo oceano – 
que a capitania do Rio de Janeiro, assim como a 
pequena cidade que lhe dava sustentação jurídico-
política, crescerão demográfica, econômica e 
socialmente.

De início, a apropriação de terras se limitará 
ao interior desse território original, mas, já no 
início do Seiscentos, ela começará a se fazer 
sentir para além desses limites, tanto na direção 
da baía de Angra dos Reis como no rumo do 
cabo Frio. O passar do tempo fará, inclusive, com 
que duas outras capitanias – a de Cabo Frio e a 
da Paraíba do Sul – sejam instituídas pela Coroa 
nas proximidades da capitania do Rio de Janeiro, 
mas elas jamais deixarão de ser subsidiárias desta 
última, que em três ocasiões distintas conseguirá, 
inclusive, ser promovida ao estatuto de sede de 
uma “repartição do Sul” do Estado do Brasil. 

Não obstante os progressos no povoamento e 
as regalias administrativas que eventualmente 
logrará obter em seu devir histórico, a capitania 
fluminense permanecerá sendo um território 
colonial secundário em todo o decorrer dos 
séculos XVI e XVII. Isso pode ser comprovado, 
por um lado, pelo modesto crescimento 
demográfico da capitania e da cidade no 
Seiscentos; de outro, pelo avanço lento do 
povoamento pelas encostas da serra do Mar, que 
só será efetivamente vencida na virada do século 
XVIII, já no contexto da descoberta dos filões 
auríferos das minas gerais. Tudo isso nos permite 
afirmar que, apesar dos avanços da apropriação 
territorial verificados a oeste e a leste da capitania, 
a base física que iremos discutir neste estudo diz 
respeito, quase que exclusivamente, ao território 
fluminense original. É esse o lugar que trataremos 
neste livro, que se define tanto em termos de suas 
características materiais como no que tange aos 

processos sociais que darão conteúdo à análise que 
pretendemos realizar.

Especificado o lugar, há que se dar conta agora 
da periodização a ser utilizada no trabalho. Como 
todos sabemos, periodizações são segmentos 
de tempo que apresentam forte coalescência 
histórica entre seus elementos constituintes ou, 
como queria Milton Santos, são “conjuntos de 
relações e de proporções prevalentes ao longo 
de um certo pedaço de tempo”. Há, entretanto, 
alguns problemas com as periodizações. Em 
primeiro lugar, porque todas elas são arbitrárias, 
isto é, dependem daquilo que se quer analisar e 
da escala de observação utilizada. Em segundo, 
porque raramente condizem com o tempo dos 
calendários, o que permite que se fale de um 
“longo século XVI”, como quis Braudel, ou de 
um “curto século XX”, como a ele se referiu 
Hobsbawm. Finalmente, porque elas tendem a 
priorizar as temporalidades hegemônicas e a ação 
de Estados e agentes poderosos da sociedade, 
dando, por conseguinte, menor importância aos 
agentes subalternos e aos “tempos mais lentos”, 
isto é, às temporalidades não hegemônicas.18 

Neste livro trabalharemos com uma periodização 
que é tão arbitrária como qualquer outra.19 
Tentaremos, entretanto, justificá-la a partir 
de alguns parâmetros definidores do período 
e da região/lugar que queremos estudar. 
Primeiramente, há que se reconhecer que se trata 
de uma época que corresponde à formação e ao 
desenvolvimento do capitalismo comercial, que 
se estenderia, grosso modo, do advento das grandes 
navegações à consolidação do mercantilismo 
europeu. Segundo Wallerstein, esse período teria 
durado de meados do século XV a meados do 

18. Santos, Milton. 1994. 1994. Técnica, espaço, tempo. São Paulo: Hu-
citec, p. 31-32, 70; Braudel, Fernand. 1953. Qu’est-ce que le XVIè 
Siècle? Annales ESC, vol. VIII-I. Paris, p. 69-73; Hobsbawm, Eric. 
1995. Era dos extremos; o breve século XX, 1914-1991. São Paulo: 
Companhia das Letras.
19. Para uma periodização histórico-geográfi ca do território brasi-. Para uma periodização histórico-geográfica do território brasi-
leiro e de boa parte do período que analisaremos aqui ver Moraes, 
Antônio Carlos Robert. 2000. Bases da formação territorial do 
Brasil. O território colonial brasileiro no “longo” século XVI. São 
Paulo: Hucitec (sobretudo a conclusão).





Território e sociedade colonial | Geografia Histórica do Rio de Janeiro 205

As formas de apropriação territorial 
introduzidas no Brasil a partir do século 
XVI têm sua origem na Idade Média 

ibérica. Os territórios sucessivamente ganhos 
aos mouros pertenciam aos reis por direito de 
conquista. Para facilitar sua ocupação, os monarcas 
transferiram grande parte deles a particulares 
e, muito especialmente, à nobreza guerreira, 
surgindo então a presúria, que nada mais foi 
do que a “divisão tumultuária” das terras pelos 
vencedores. A progressão da Reconquista em 
direção ao sul acabou, entretanto, por extinguir a 
presúria, pois a ordem social não mais tolerou esse 
sistema, que nem sempre levava à fecundação da 
terra pelo trabalho. 

Concomitante à sua desintegração, dois outros 
processos, fundamentais para a história portuguesa, 
tiveram lugar. O primeiro foi a autonomização 
política do país em relação ao reino de Leão. 
O segundo foi o surgimento do poder local, 
materializado nos conselhos municipais (ou 
concelhos, segundo a grafia lusa), aos quais 
passou a ser costumeiro instituir um patrimônio 
territorial, às vezes concedido por algum 
proprietário local interessado no crescimento 
demográfico do lugar ou, o que foi mais comum, 
instituído pelo rei através de cartas de foral.545 

Ao distribuírem essas terras patrimoniais pelos que 
pretendiam se fixar no local, os conselhos deram 
preferência a uma variante do antigo instrumento 
jurídico da enfiteuse, que ficou conhecida como 
sesmaria. O que singularizava a sesmaria do 
tradicional contrato enfitêutico era um pequeno 
detalhe: ao contrário da obrigatoriedade de 
pagamento de um foro, que às vezes também 

���� ���� ��������� ����� � ���� ��������� ����� Sesmarias medievais portuguesas� �ª ed� 
L�sbo�: Ed�to���l P�ese�ç�� p� ��-�7�

ocorria, o que se exigia era o cultivo da terra 
num tempo determinado. Não sendo satisfeita 
essa condição, o detentor do domínio eminente 
(um conselho, por exemplo) poderia retomar o 
domínio útil da gleba e outorgá-lo a outros.546 

A transposição do sistema 
sesmarial para o Brasil

A Coroa Portuguesa tomou posse do 
território brasileiro por aquisição 
originária, isto é, por direito de 

conquista.547 Por essa razão, quando teve início 
o processo de colonização, seus representantes 
foram autorizados a distribuir a terra conquistada 
como se fosse terra virgem, sem qualquer cultivo 
anterior. Para promover o povoamento, foi 
utilizado o já conhecido instrumento jurídico 
da sesmaria,548 resultando daí a concessão de 

���� � o���e� d� p�l���� ses����� est� l���d� � o�������ç�o te���to-� � o���e� d� p�l���� ses����� est� l���d� � o�������ç�o te���to-
���l dos co�selhos� P��� �elho� d�st��b��� os c�s��s� p�sso�-se � d���-
d�� �s te���s ����c�p��s e� sesmos, ou sextas partes. A fim de evitar 
injustiças nas doações e fiscalizar o cumprimento das condições 
le���s� e�� ��d�c�do �� homem bom (�� c�d�d�o) p��� c�d� ses�o� 
ex����do-se � s�� p�ese�ç� �l� d����te �� dos d��s úte�s d� se����� 
Os sesmos ficaram então conhecidos como sesmos de segunda-feira, 
de terça-feira, etc., e os delegados municipais tomaram a denomina-
ç�o de sesmeiros. Por sua vez, as terras que eles concediam ficaram 
co�hec�d�s co�o sesmarias (cf. Rau, Virgínia. Op. cit.� p� �7-�7)� 
Ut�l���d�s depo�s p��� po�o�� os �e��e��os (p�op��ed�des d� Co�o�) 
e as terras da Igreja e da nobreza, as sesmarias foram assim mais 
uma forma de apropriação do que de propriedade. Ver Marques, A. 
H� de Ol��e���� ��7�� Ses�����s� I�: Joel Se���o (coo�d�)� Dicionário 
de História de Portugal� Po�to: I��c��t���s Ed�to����s� �ol� �� p� ��3�

���. �sta parte segue de perto um trabalho anterior do autor. �f. . �sta parte segue de perto um trabalho anterior do autor. �f. 
Abreu, Mauricio de Almeida. A apropriação do território no Brasil 
colo���l� I�: C�st�o� I�� El��s de et al� ���7� Explorações geográfi-
cas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p. 19�-2��.

���. �oda a legislação sobre sesmarias foi incorporada, em 1���, �s . �oda a legislação sobre sesmarias foi incorporada, em 1���, �s 
Ordenações Afonsinas (Livro IV, título �1), e mantida, com poucas 
alterações, nas Ordenações Manuelinas (Livro IV, título ��), de 
����� e ��s O�de��ções F�l�p���s (L���o I�� t�t�lo �3)� de ��03� 

5 | Concessão de sesmarias e 
      expansão do povoamento
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propriedades totalmente alodiais, isto é, livres 
de quaisquer senhorios, mas que deveriam ser 
cultivadas num determinado prazo, sob pena de 
cancelamento da concessão. 

A carta patente de Martim Afonso de Souza 
é unanimemente considerada o primeiro 
documento sobre sesmarias do Brasil. Na 
realidade, Martim Afonso trouxe consigo três 
cartas régias. A primeira lhe outorgava “grandes 
poderes” e o nomeava capitão-mor da armada e 
de todas as terras que fossem descobertas, com 
plena jurisdição sobre as pessoas que com ele 
seguissem, que já estivessem no Brasil ou que 
para aí fossem depois. A segunda permitia que 
nomeasse oficiais de justiça, necessários à tomada 
de posse e à governança da terra. A última lhe 
dava poder para doar sesmarias a todos “que na 
dita terra quiserem viver e povoar [...] segundo 
o merecerem as ditas pessoas por seus serviços e 
qualidades para as aproveitarem, e as terras que 
assim der será somente nas vidas daqueles a que as 
der e mais não”.549

A instituição, logo a seguir, do sistema de 
capitanias hereditárias manteve o poder de 
concessão de sesmarias nas mãos dos donatários.550 
Como atesta bem o foral de Duarte Coelho, cabia 
aos novos capitães-donatários repartir as terras

na forma e maneira que se contém em 
minhas ordenações .. [isto é], o capitão 

��9. �reitas, Jordão de. A expedição de Martim Afonso de �ouza . �reitas, Jordão de. A expedição de Martim Afonso de �ouza 
(1�30-1�33). In: Dias, �arlos Malheiro et al� ����� História da 
colonização portuguesa do Brasil. Porto: Litografia Nacional, vol. 
3� p� ���-��0� 

��0� H� ����de d�sc�ss�o sob�e se o �e���e de c�p�t����s he�ed�-� H� ����de d�sc�ss�o sob�e se o �e���e de c�p�t����s he�ed�-
tárias instituído no Brasil teria natureza feudal ou não. Ver, a esse 
respeito, Varnhagen. �rancisco Adolfo de. Op. cit.� �ol� I� to�o I� p� 
13�; Merêa, Paulo. A solução tradicional da colonização do Brasil. 
In: Dias, �arlos Malheiro et al� História da colonização portuguesa 
do Brasil� Op. cit., vol. III; Dias, �arlos Malheiro. O regime feudal 
das donatárias. In: Dias, �arlos Malheiro et al� História da coloniza-
ção portuguesa do Brasil� Op. cit.� �ol� III; S��o�se�� �obe�to C� 
��7�� História econômica do Brasil� �ª ed� S�o P��lo: Co�p��h�� 
�ditora Nacional, p. �1. Ver também �aldanha, António Vasconcelos 
de� �00�� As capitanias do Brasil: antecedentes, desenvolvimento 
e extinção de um fenômeno atlântico. Lisboa: �omissão Nacional 
p��� �s Co�e�o��ções dos Descob���e�tos Po�t���eses�

da dita capitania e seus sucessores darão 
e repartirão todas as terras dela de 
sesmaria a quaisquer pessoas de qualquer 
qualidade e condição que sejam 
contanto que sejam cristãos, livremente 
sem foro nem direito algum, somente 
o dízimo que serão obrigados de pagar 
à ordem de mestrado de nosso Senhor 
Jesus Cristo de tudo o que nas ditas 
terras houverem.551

O dízimo era, pois, o único ônus a que estavam 
sujeitos os que recebiam terras de sesmaria. 
Tratava-se, na realidade, de um ônus sobre a 
produção, “um em dez dos frutos da terra”, 
tributo eclesiástico que deveria ser pago, inclusive, 
por quem não possuísse terra, já que, como 
cristãos, todos os produtores deveriam contribuir 
para a propagação da fé. Como gestora da 
missão evangelizadora que lhe permitira obter 
do papado a legitimação de suas conquistas, o 
chamado “direito de padroado”, cabia à Coroa 
cobrar o dízimo no ultramar, o que fazia em 
nome da Ordem de Cristo. Em contrapartida, 
deveria exercer a jurisdição espiritual das terras 
conquistadas, o que significava que tinha a 
seu encargo um extenso rol de obrigações, 
tais como sustentar e difundir o culto; criar 
paróquias; autorizar a criação de igrejas, conventos 
e irmandades; edificar ou reparar templos; 
estabelecer e manter burocracias eclesiásticas; 
manter ou subsidiar colégios e mosteiros; indicar 
prelados em suas diversas hierarquias; etc.552

���� Fo��l de D���te Coelho (�� de sete�b�o de ��3�)� I�: D��s� � Fo��l de D���te Coelho (�� de sete�b�o de ��3�)� I�: D��s� 
�arlos Malheiro et al� ����� História da colonização portuguesa do 
Brasil. Porto: Litografia Nacional, vol. 3, p. 312-313.

��2. A forma como a terra brasileira acabou sendo propriedade da . A forma como a terra brasileira acabou sendo propriedade da 
Co�o� Po�t���es�� ��s s�je�t� � j���sd�ç�o esp���t��l d� O�de� 
de �risto, foi bem descrita por �osta Porto, que recuperou todo o 
emaranhado de bulas papais que concederam privilégios a Portugal 
e que acabaram por ficar conhecidas como “direito de padroado”. 
�udo começou no século XIV. Decidida a manter no Reino os 
��ú�e�os be�s poss��dos pel� ��t��� O�de� dos Te�pl���os� ext��t� 
em 1312 por �lemente V, a monarquia lusa solicitou a João XXII, 
se� s�cesso�� q�e ��co�po��sse esse p�t���ô��o � Co�o� o� q�e o 
�dj�d�c�sse � ��� �o�� ��st�t��ç�o� de c���te� loc�l� Pel� b�l� Ad 
ea ex quibus� de �� de ���ço de �3��� opto� o p�p� pel� se���d� 
opção, surgindo então a Ordem do Mestrado de Nosso �enhor Jesus 
C��sto� De ���c�o� a Ordem de �risto teve existência autônoma em 
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�el�ç�o � Co�o�� ���d� q�e te�h� p��t�c�p�do d�s ��e���s e� q�e 
est� se e��ol��� co�t�� C�stel� e co�t�� os �o��os� �os po�cos� 
entretanto, começou a financiar o projeto marítimo português. Para 
justificar o processo expansionista, D. João I solicitou a Martinho V 
q�e co�cedesse � Po�t���l o do����o te�po��l sob�e �s te���s des-
cobertas ou conquistadas, tendo obtido também a autorização para 
que o Infante D. Henrique, seu filho, assumisse o grão-mestrado da 
O�de�� � p��t�� d�� os ��te�esses d� O�de� e os d� Co�o� p�ss���� 
a se identificar cada vez mais, como provam diversos éditos papais 
emitidos durante o século XV. Assim, pela bula Cuncta mundi� de 
� de janeiro de 1���, Nicolau V acrescentou ao domínio temporal a 
j���sd�ç�o in spiritualibus, que ficou conhecida como o padroado� 
e que consistia no privilégio concedido � �oroa de cobrar o dízimo 
ecles��st�co ��s co�q��st�s p��� �� e����� d�oceses e s�ste�t�� � �el�-
gião e o culto. �odavia, como era a rica Ordem de �risto que finan-
c���� o p�ojeto exp��s�o��st� l�so� � Co�o� sol�c�to� q�e o p�d�o�do 
fosse transferido a essa milícia, o que foi autorizado por �alixto 
III pel� b�l� Inter Coetera� de �3 de ���ço de ����. Grão-Mestre 
d� O�de� de C��sto desde ����� �o �ss���� o t�o�o de� ��os ���s 
tarde, D. Manuel I enfeixou pela primeira vez as duas dignidades na 
��o do �e�� s�t��ç�o q�e pe����ece� co� D� Jo�o III� to����do-se 
definitiva em 1��1, quando o papa Júlio III, através da bula Prae-
clara clarissimi, determinou que, daí por diante, o Grão-Mestrado 
da Ordem fosse exercido pelos monarcas lusitanos. Quando os 

Se a ordem da Coroa era para que a concessão 
de sesmarias no Brasil fosse feita “na forma e 
maneira que se contém em minhas ordenações”, 
a verdade é que a prática acabou sendo bem 
outra. Como lembrou Costa Porto, “influências 
diferenciadoras de espaço e tempo” logo se 
fizeram sentir, o que fez com que, via de regra, 
ou o sistema não funcionasse ou, funcionando, 
acarretasse resultados nem sempre semelhantes 
àqueles obtidos em Portugal.553 Assim, ao conceder 
as primeiras sesmarias, Martim Afonso já o fez em 
caráter perpétuo, contrariando o texto régio que 
estabelecia que a doação seria apenas vitalícia. Não 
há dúvida, entretanto, que essa modificação veio 
a se adequar melhor aos objetivos da colonização: 
não seria possível povoar uma terra tão longínqua 
e habitada por povos hostis, sem que se pudesse 
garantir aos conquistadores o direito de transferir 
o fruto de seus esforços aos herdeiros.

A determinação das Ordenações para que os 
sesmeiros estabelecessem “sempre tempo aos que 
as derem, ao mais de cinco anos e daí para baixo, 
que as lavrem e aproveitem” também foi pouco 
respeitada.554 Logo ficou claro que o tempo não 
poderia começar a correr desde a data de doação, 
já que a insubmissão do indígena dificultava o 
aproveitamento das terras – a condição essencial – e, 
não raro, impedia mesmo a sua ocupação.555 Por essa 
razão, muitas sesmarias só puderam ser cultivadas 
bem depois do período estabelecido nas cartas de 
concessão, e a caducidade das doações, prevista pelas 

portugueses tomaram posse do território brasileiro, exercia pois 
El-�e� t��to o do����o te�po��l sob�e �s te���s co�q��st�d�s� co�o 
também o espiritual. �ram poderes distintos, mas como estavam 
agora nas mesmas mãos acabaram por se confundir. Isso explica 
porque as sesmarias brasileiras eram isentas de foro (por não perten-
ce�e� � quaisquer senhorios)� ��s s�je�t�s �o p����e�to do d����o 
a Deus (isto é, � Ordem de �risto, isto é, � �oroa). �f. Porto, José 
d� Cost�� ����� Estudo sobre o sistema sesmarial. Recife: Imprensa 
U���e�s�t����� p� ��-��� ��; S��th� �obe�to� ���0� Propriedade da 
terra e transição. Estudo da formação da propriedade privada da 
terra e transição para o capitalismo no Brasil. Brasília-�ão Paulo: 
�NPq-Brasiliense, p. 1��.

��3. Porto, José da �osta.  Porto, José da �osta. Op. cit.� p� ���

����  Ordenações Manuelinas� L���o I�� t�t�lo �7� § 3�

���. Merêa, Paulo. 192�. A solução tradicional da colonização do  Merêa, Paulo. 192�. A solução tradicional da colonização do 
Brasil. In: Dias, �arlos Malheiro et al� História da colonização 
portuguesa do Brasil. Porto: Litografia Nacional, vol. 3, p. 1�3.

Regras e definições da Ordem do Mestrado de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Lisboa, Valentim Fernandes, 1504. Biblioteca Nacional de 
Lisboa
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Ordenações para aquelas que não fossem lavradas, 
só foi aplicada quando o prazo de aproveitamento 
da terra já havia sido bastante ultrapassado.
 
O velho preceito das Ordenações que mandava 
que não se dessem “maiores terras a uma pessoa 
de sesmaria que aquelas que razoadamente parecer 
que no dito tempo poderão aproveitar” tomou 
igualmente nova feição no Brasil.556 Como havia 
terra à vontade, a liberalidade na concessão passou 
a ser a regra, sobretudo na Bahia, o que fez surgir 
propriedades de dimensões impensáveis no agro 
português, em alguns casos de dezenas de léguas 
em quadra, que cresciam, ademais, por “aquisição 
derivada”, isto é, pela anexação de outras glebas 
obtidas por doação, compra ou herança.557

Na realidade, a própria Coroa incentivou a 
concentração de terras pois, ao instituir o Governo 
Geral, D. João III ordenou a Tomé de Sousa que só 
concedesse terras para a construção de engenhos 
de açúcar àqueles que tivessem posses bastantes 
para erguê-los.558 Com o progredir da colonização, 
entretanto, essas exigências acabaram por se estender 
a todos os que solicitavam sesmarias, que passaram 
a ter que provar que tinham recursos, notadamente 
escravos, para poder recebê-las; cortou-se, assim, o 
acesso à propriedade a inúmeros colonos. Há que se 
notar, finalmente, que até mesmo o significado do 
termo sesmeiro foi invertido no Brasil, pois aí passou 
a ser aplicado ao beneficiário da doação e não, 
como era uso em Portugal, àquele que tinha poder 
para distribuir terras de sesmaria.

Tal como ocorreu no restante da “terra do Brasil”, 
o processo de apropriação das terras da Guanabara 
pelos portugueses se apoiou na distribuição de 
sesmarias pelos representantes régios. As cartas de 
doação beneficiaram não apenas indivíduos, mas 

����  Ordenações Manuelinas� L���o I�� t�t�lo �7� § 3�

���. Porto, José da �osta.  Porto, José da �osta. Op. cit., p. �1-��. Uma légua em quadra 
eq����le � ��3�� h� o� � ���00 �lq�e��es�

���. Regimento de �omé de �ousa (1� de Dezembro de 1���). In:  Regimento de �omé de �ousa (1� de Dezembro de 1���). In: 
I�st�t�to do �çúc�� e do Álcool� ����� Documentos para a história 
do açúcar� ��o de J��e��o: Se���ço Espec��l de Doc��e�t�ç�o 
Histórica, vol. I.

também as ordens religiosas e as Câmaras, estas 
últimas agracidadas com “terras patrimoniais”. As 
cartas de sesmaria concedidas nos séculos XVI e 
XVII se diferenciam apenas quanto ao nome do 
beneficiário e às características da terra. De resto, 
apresentam uma estrutura formal quase sempre 
idêntica, listando as condições prescritas no Livro 
IV das Ordenações do Reino, Título Sesmarias, 
que determinavam:559

que as terras eram concedidas por 
estarem “em matos maninhos”, isto é, 
devolutas;

que o sesmeiro deveria residir na cidade 
ou em seu termo de jurisdição por 
um período de pelo menos três anos, 
durante os quais não poderia “vender 
nem ali[en]ar a sesmaria sem licença do 
capitão-mor ou governador”;

que o beneficiário deveria “romper e 
aproveitar” as terras nesses três anos, já 
devendo ter feito nelas algum proveito 
ao final do primeiro ano;

que a doação era feita “sem outro algum 
foro nem tributo, somente o dízimo a 
Deus”;560

que não sendo aproveitada em três 
anos, a terra poderia ser dada a outro, 
sujeitando-se o beneficiário a pagar 
multa para as obras do Conselho;

que acabados os três anos de carência 
e tendo o sesmeiro feito roças e 

���� Ut�l����os �q��� co�o exe�plo� d��s c��t�s de ses����� expe- Ut�l����os �q��� co�o exe�plo� d��s c��t�s de ses����� expe-
didas pelo fundador do Rio de Janeiro. �f. �reslado de duas cartas 
de te���s de Ped�o �od����es� d�d�s po� Est�c�o de S� C�p�t�o� 
Revista Archivo do Districto Federal� I� ����� p� ��-���

��0. Nas capitanias hereditárias, era comum que os donatários  Nas capitanias hereditárias, era comum que os donatários 
exigissem pensão das águas correntes que fizessem parte das terras 
co�ced�d�s de ses������ �ss�� co�o de 3% � �% dos �çúc��es 
produzidos nos engenhos que ali fossem erguidos. �f. Brandão, 
Ambrósio �ernandes. 19�0. Diálogos das grandezas do Brasil� �ª 
edição integral. Recife: Imprensa Universitária, p. �9.
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A apropriação das terras 
do Rio de Janeiro: 
questões de método

Discutiremos neste e nos dois próximos 
capítulos como se deu a apropriação das 
terras da capitania do Rio de Janeiro nos 

séculos XVI e XVII. Nessa análise, pretendemos 
não apenas recuperar esse processo em suas 
características gerais, isto é, indicando as direções 
que assumiu e os ritmos com que progrediu, 
como também apontar as formas jurídicas e 
materiais que a apropriação tomou, os atores que 
dela participaram e os conflitos que patrocinaram. 
Na tentativa de reconstituir um processo social 
perdido no passado e, sobretudo, de espacializá-
lo, tivemos de enfrentar inúmeras barreiras, que 
foram sendo cumulativamente vencidas. Por essa 
razão, para que se possa melhor compreender os 
argumentos que serão discutidos nesta parte do 
trabalho, assim como os mapas que a ilustram, é 
necessário que discutamos antes os procedimentos 
metodológicos que guiaram esse esforço de 
pesquisa.

�ão �ebastião deste Rio de Janeiro, hei por serviço de �l-Rei Nosso 
�enhor que esta carta tenha força e vigor como têm as que se fazem 
na cidade do �alvador da Baía de �odos os �antos”. Ao se retirar 
do Rio, transferiu a �alvador �orreia de �á os poderes que a �oroa 
h���� lhe o�to���do� e este os �ep�od���� ��s c��t�s q�e co�cede�� 
�ristóvão de Barros, por sua vez, usou regimento próprio, que lhe 
dava os “poderes e alçada que teve e de que usou �alvador �orreia 
de �á”. Antônio de �alema também utilizou regimento próprio, que 
foi utilizado por �alvador �orreia de �á quando ocupou novamente 
a governança no último quartel do século XVI. Martim de �á, já no 
�eiscentos, utilizou regimento próprio. �f. �reslado de duas cartas de 
te���s de Ped�o �od����es� d�d�s po� Est�c�o de S� C�p�t�o� �� Revis-
ta Archivo do Districto Federal� I:��-��� ����; C��t� do �o�e���do� 
Mem de �á, concedendo a Miguel de Moura, secretário de �stado, 
uma terra de sesmaria no Rio de Janeiro; e doação desta terra, feita 
pelo dito Miguel de Moura e por sua mulher D. Beatriz [da �osta], 
em favor dos padres da �ompanhia de Jesus do Rio de Janeiro. Rio 
de J��e��o� �� de o�t�b�o de ���7� in Se���o� Jo�q��� �e��ss��o� 
����� O Rio de Janeiro no século XVI. Lisboa: �omissão Nacional 
d�s Co�e�o��ções do I� Ce�te����o do ��o de J��e��o� �ol� II� 
p. ��-�9; Alvará de D. �ebastião, nomeando �ristóvão de Barros, 
c�p�t�o e �o�e���do� d� C�p�t���� e C�d�de de S� Seb�st��o do ��o 
de J��e��o� L�sbo�� 3� de o�t�b�o de ��7�� Apud Se���o� Jo�q��� 
�e��ss��o� O Rio de Janeiro no século XVI. Op. cit.� �ol� II� p� ��; 
Arquivo Nacional. 19��. Tombos das cartas das sesmarias do Rio de 
Janeiro, 1594-1595; 1602-1605. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional. 

benfeitorias, poderia ele “vender, trocar, 
descavar, dar, doar e fazer tudo o que lhe 
bem vier [com as terras], como de cousa 
sua própria e isenta que é”;

que a sesmaria seria medida pela braça 
craveira, “a saber, duas varas de medir 
por uma, como se no Reino costuma de 
medir”;

que o beneficiário daria à Câmara os 
caminhos e serventias que fossem por 
ele ordenados, visando assegurar o 
acesso de todos a fontes, pontes, vieiros e 
pedreiras;

que a carta de concessão deveria ser 
registrada nos livros da Fazenda Real no 
prazo de um ano;

que a doação era válida “conquanto que 
já não houvessem [as terras] sido dadas 
primeiro a outras pessoas”.

Para justificar a concessão de menos terra 
do que aquela que fora solicitada – o que 
acontecia com frequência – era comum que os 
concedentes transcrevessem a recomendação, 
sempre renovada, de que não deveriam dar “mais 
terra que aquela que, segundo sua possibilidade, 
virdes ou vos parecer que podem [os sesmeiros] 
granjear e aproveitar”. Finalmente, para legitimar 
a concessão, as cartas transcreviam o trecho do 
regimento do poder concedente (isto é, do 
capitão-mor, donatário ou governador) que lhe 
outorgava poderes para doar terras de sesmaria. 
Na eventualidade de o representante régio não ter 
regimento próprio, como ocorreu algumas vezes 
no Rio de Janeiro, eram transcritos trechos do 
regimento da autoridade que o havia nomeado 
para aquele cargo.561

��1. �omo, ao que parece, não possuía regimento próprio, �stácio  �omo, ao que parece, não possuía regimento próprio, �stácio 
doou terras utilizando os poderes “que �l Rei nosso �enhor concede 
� �idade de �alvador da Bahia de todos os �antos”. Mem de �á, 
por sua vez, utilizou sua própria carta, mas acrescentou que “posto 
que o dito meu Regimento não diga nem fale em esta dita cidade de 
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Em primeiro lugar, é mister tratar das fontes. 
Poucas foram as cartas de sesmaria concedidas 
nos séculos XVI e XVII que resistiram à ação do 
tempo.562 Por essa razão, o passo inicial constituiu 
em analisar a extensa “Relação das sesmarias da 
Capitania do Rio de Janeiro” que monsenhor 
Pizarro produziu ao final do século XVIII, 
trabalho que é hoje de valor inestimável, pois 
foi realizado a partir do levantamento dos livros 
de registro de sesmarias, ainda existentes àquela 
época mas depois desaparecidos.563 

Apesar de sua importância como fonte 
documental, a “Relação”, por si só, não nos 
permite, entretanto, recuperar plenamente o 
processo de apropriação territorial. O próprio 
Pizarro lamentou não ter encontrado o 
importante Livro 2 de sesmarias,564 que cobria 
o período de transferência da cidade para seu 
sítio definitivo, tendo registrado, ademais, que 
encontrara muitos livros danificados e, de alguns

���� �l����s c��t�s de ses����� ���d� se co�se���� �os ��q���os  �l����s c��t�s de ses����� ���d� se co�se���� �os ��q���os 
e seus conteúdos foram transcritos em publicações oficiais. �f. 
To�bo d�s c��t�s de ses�����s do ��o de J��e��o d�d�s po� 
�ristóvão de Barros (1��3-��) e por �alvador �orreia de �á 
(��7�-��7�)� �� Documentos históricos. Rio de Janeiro: Bibliote-
ca Nacional, vol. 111, 199�, 2�3 p. e Arquivo Nacional, �ombos 
d�s c��t�s d�s ses�����s��� Op. cit. O ��q���o Ge��l d� C�d�de do 
��o de J��e��o te� ��� t���sc��ç�o �es���d� d�s ses�����s q�e 
constam da primeira publicação. Ver AG�RJ. �ódices 3-�-2� e 
3-�-��� 

��3. Pizarro e Araújo, José de �ouza Azevedo. Relação das sesma- Pizarro e Araújo, José de �ouza Azevedo. Relação das sesma-
���s d� c�p�t���� do ��o de J��e��o� ext��h�d� dos l���os de ses�����s 
e registros do cartório do tabelião Antônio �eixeira de �arvalho, de 
���� � �7��� Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro� 
�3(�):�3-��3� ��00� 

���� P��� Cost� Fe��e���� q���do �o�se�ho� P�����o esc�e�e�  P��� Cost� Fe��e���� q���do �o�se�ho� P�����o esc�e�e� 
“não há”, referindo-se ao livro 2, o que ele realmente queria  
dizer é que “não havia segundo livro”, no sentido de que nunca 
foi feito, ou seja, de que o registro das doações se interrompeu 
de 1��� a 2� de setembro de 1���, devido “[�s] preocupações de 
guerra, [aos] sucessos inesperados que decorreram dela,  
[aos] trabalhos exaustivos de ocupação do continente, [que] exi-
���� o co�c��so de todos e �bso������ � todo ��st��te� o esp���to 
e a atividade dos colonizadores”. �f. �erreira, João da �osta. 
��33� A cidade do Rio de Janeiro e seu termo: ensaio urbanoló-
gico. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional-�ecretaria Municipal de 
�d����st��ç�o� p� 300 e p� 3��� �ot� 7�� Tod����� � descobe�t� de 
�l����s c��t�s de ses����� e��t�d�s �esse pe��odo ����l�d� ess� 
afirmação.

deles, apenas fragmentos.565 A “Relação” é também 
resumida demais, pois contém apenas o nome do 
beneficiário da doação, a data do registro da carta, 
a área concedida e a localização aproximada das 
terras, omitindo, em boa parte dos casos, os rumos 
a serem seguidos e os nomes dos confrontantes, 
então chamados de heréus.

Com o intuito de minorar esses problemas, fizemos 
um grande esforço de levantamento, que objetivava 
encontrar cópias de cartas de sesmarias ou alusões 
feitas a elas em outras fontes. Para as terras que, 
por algum motivo, acabaram pertencendo às 
ordens religiosas, a tarefa foi facilitada, pois essas 
corporações foram obrigadas pela Coroa, a partir 
do século XVII, a produzir livros de tombo que 
reproduziam os documentos comprobatórios das 
propriedades que possuíam. O que fazer, entretanto, 
com as terras que não tiveram esse destino? Para 
essas, só restava buscar vestígios em outras fontes, 
razão pela qual empreendemos uma verdadeira 
“caçada” à documentação cartorária ainda existente 
sobre o Rio de Janeiro, tanto no Brasil como no 
exterior, resultando desse esforço a recuperação 
de algumas cartas primordiais, em sua maioria 
reproduzidas em autos de querelas judiciais. Por fim, 
ao analisarmos o manuscrito original da “Relação”, 
que está guardado no Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB),566 verificamos, 
com espanto, que ele havia sido publicado na 
revista daquela instituição com inúmeras falhas 
tipográficas e, o que é pior, com graves erros de 
leitura paleográfica do original, deficiência que 
conseguimos sanar. Resultou de todo esse trabalho 
uma listagem ampliada e melhorada da “Relação” 
de monsenhor Pizarro, que serviu de base para a 
análise que apresentaremos aqui. 

Atenuada a carência das fontes documentais, 
tivemos de enfrentar outros obstáculos, que 

���. Os livros 1� (1��9-1���) e 2� (1�32-1��1) também não foram  Os livros 1� (1��9-1���) e 2� (1�32-1��1) também não foram 
e�co�t��dos po� �o�se�ho� P�����o� q�e se dep��o� �pe��s co� 
fragmentos dos livros � (1��9-1��0), � (1��0-1��1), � (1��1-1��2), 
� (��7�-��73)� � (��73-��7�)� �0 (��7�-��7�)� �� (��77)� �� (��7�)� 
�3 (��7�-��7�) e �� (����-����)�

���. IHGB. lata 90, pasta 2. IHGB. lata 90, pasta 2.
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precisaram igualmente ser vencidos. Muitas 
cartas de doação apresentavam imprecisões 
quanto ao tamanho das terras concedidas, seus 
limites e rumos, que impossibilitavam que 
as representássemos como áreas nos mapas. 
Outras, por sua vez, incluíam toponímias 
indígenas quinhentistas e seiscentistas que 
depois desapareceram, o que tornava difícil a 
sua localização imediata. Havia ainda outras que 
eram quase mudas quanto à localização das terras, 
mas que designavam os confrontantes, o que nos 
remetia a esses últimos para localizar aquelas.

Para tentar dar conta dessas dificuldades, 
produzimos, em primeiro lugar, uma base 
cartográfica confiável. Como a orla da baía e os 
baixos cursos dos rios que nela desaguam foram 
bastante alterados com o decorrer do tempo, 
procuramos reproduzir o que deveria ter sido a 
configuração natural da região da Guanabara no 
século XVI e, para tanto, adotamos como base 
cartográfica a reconstituição produzida por Elmo 
Amador, que foi, entretanto, burilada em algumas 
partes para dar melhor conta de certos acidentes 
topográficos.567 Sobre essa base projetamos 
então o conteúdo das cartas de sesmaria e, 
complementarmente, as informações fornecidas 
por documentos encontrados em outras fontes.

Para algumas sesmarias, foi possível indicar a 
localização precisa, pois encontramos documentação 
posterior, notadamente autos de medição ou 
escrituras de venda de terras que reproduziam as 
cartas originais e facilitaram a sua identificação. Para 
a maioria das concessões, entretanto, só chegamos 
à localização aproximada, ou seja, fomos capazes 
de reconhecer a área em que estavam situadas (por 
exemplo, o vale do Inhomirim), o curso do rio 
em que estavam (alto, médio ou baixo), mas não 
a sua correta posição nesse vale (margem direita 
ou esquerda). É necessário advertir, por sua vez, 
que, ao inserirmos as informações nos mapas, 

��7� ���do�� El�o d� S�l��� ���7�  ���do�� El�o d� S�l��� ���7� Baía de Guanabara e ecossis-
temas periféricos: homem e natureza� ��o de J��e��o: Ed�ç�o do 
��to��

é possível que tenhamos distanciado a sesmaria 
de sua real posição, pois a “Relação” geralmente 
indica a localização da concessão na escala da 
bacia hidrográfica e não do rio propriamente 
dito. Em outras palavras, ao afirmar que as terras 
estavam situadas “pelo rio de Macacu a riba”, 
monsenhor Pizarro não necessariamente queria 
dizer que estavam localizadas à margem do Macacu, 
podendo, na realidade, estar situadas em algum dos 
afluentes do médio e alto cursos desse rio. Devido 
ao desaparecimento da grande maioria das cartas 
originais, não há, entretanto, como sanar esses 
problemas.

É fundamental, pois, que aceitemos os mapas 
que serão apresentados a seguir, não como 
representações precisas do processo de apropriação 
territorial da Capitania do Rio de Janeiro, mas 
como representações aproximadas dele, 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. 

Em outras palavras, se não podemos garantir a 
localização precisa de uma sesmaria representada 
em mapa, podemos afiançar, por outro lado: 

(1) que ela pertence à bacia hidrográfica 
em que foi localizada, e não a outra; 

(2) que ela está bem posicionada em 
termos de situação a jusante ou a 
montante do rio, já que as doações 
seguiam sempre uma ordem temporal 
que caminhava da foz (doações mais 
antigas) para a nascente (doações 
posteriores); isso não se aplica, 
entretanto, à doação de sobejos, isto 
é, de pequenas extensões de terra que 
acabaram ficando sem dono e que 
foram, por essa razão, solicitadas por 
terceiros a qualquer tempo;

(3) que ela está relativamente bem 
posicionada em relação às terras de 
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outros sesmeiros, se estes puderam ser 
identificados nos documentos.

Quanto às antigas toponímias, logramos identificar 
a maior parte delas, seja pelas indicações que 
obtivemos em cartas de sesmeiros confrontantes, 
seja por informações conseguidas em outras 
fontes, seja ainda pela investigação minuciosa do 
conteúdo de mapas posteriores ao século XVII 
(alguns deles produzidos, inclusive, no século XX!) 
que revelou que muitas toponímias antigas ainda 
podiam ser reconhecidas.568 Em pouquíssimos 
casos, revelou-se impossível descobrir a localização, 
mesmo que aproximada, das terras, razão pela qual 
essas sesmarias foram incluídas na relação que 
elaboramos, mas excluídas do mapeamento.

Resta dizer que, se fizermos uma superposição dos 
mapas que serão apresentados a seguir, certamente 
verificaremos que algumas sesmarias ocupam o 
mesmo lugar, o que pode ser explicado por uma 
ou mais das seguintes situações: (a) dificuldade de 
localização precisa das terras no interior da bacia 
hidrográfica, o que acabou fazendo com que 
ficássemos relativamente presos aos topônimos 
encontrados no corpo da doação, muitos dos quais 
bastante citados (Guaxindiba, Tapacurá, Araçatiba, 
Pavuna, Meriti, Guaguaçu, etc.), resultando 
daí a inevitabilidade da superposição, na escala 
cartográfica utilizada, de muitas doações; (b) as 
terras foram doadas mais de uma vez; (c) as terras 
foram compradas ou herdadas dos sesmeiros 
originais, mas os novos donos, para maior 
segurança, solicitaram carta formal de sesmaria; 
(c) as terras já haviam sido doadas de sesmaria, o 
que levou, na maioria dos casos, mas nem sempre, 
à anulação da segunda concessão. Apesar desses 
senões, podemos garantir que esses casos são 
minoritários no conjunto de sesmarias e que não 
alteraram a análise que é oferecida a seguir.

���. As toponímias antigas que ainda se mantêm vivas são conhe- As toponímias antigas que ainda se mantêm vivas são conhe-
cidas na geografia cultural clássica como “fósseis culturais”. Ver 
S��e�� C��l O� ����� Fo�ewo�d to h�sto��c�l �eo���phy� Annals of 
the Association of American Geographers� 3�(�):�-���

Primeiras sesmarias 
concedidas no  
Rio de Janeiro

O processo de apropriação das terras da 
Guanabara teve início antes mesmo da 
fundação da cidade. Enquanto a armada 

fazia seus últimos aprestos em São Vicente, Pedro 
Ferraz Barreto, locotenente de Martim Afonso de 
Souza, em cuja capitania estava situado o rio de 
Janeiro, concedeu pelo menos seis sesmarias aos 
expedicionários. A primeira de que se tem notícia 
beneficiou Jorge Pires e seu filho Simão da Mota, 
que receberam, em 2 de setembro de 1564, meia 
légua em quadra (1.089 ha) no rio Carioca e “20 
braças para assento de casas na primeira cidade ou 
vila que ali se fizesse”. Dois meses depois, Jorge 
Ferreira Bulhões, ex-capitão de São Vicente, e seu 
genro Domingos Garocho receberam “as terras 
que pedem, confinando com Jorge Pires, além da 
Carioca, indo direito à casa de pedra e cortando 
ao Pão de Açúcar, que está na barra, até sair à costa 
do mar [...] [além de] [...] uma ilha de mato que 
está acima da Fortaleza do Vilagalhão”, certamente 
a atual ilha das Cobras, então conhecida como 
“ilha da Madeira”. Também Pedro Martins 
Namorado e José Adorno obtiveram sesmarias;569 
ficavam do outro lado da baía e confrontavam 
com as terras recebidas, em 6 de janeiro de 1565, 
por Antônio Rodrigues de Almeida, cavaleiro 
fidalgo, que se estendiam até “uma aldeia que por 
nome dos índios se chama Itaoca, correndo ao 
longo do dito rio [de Janeiro]”. Expedida três dias 
depois, a sexta carta beneficiou Manoel de Oliva 
(ou Oliveira) de Mendonça, mas dela só temos 
lembrança de que incluiu uma doação de chãos 
para casas “na povoação que ia fundar-se”.570

��9. José Adorno era, na realidade, o genovês Giuseppe Adorno. José Adorno era, na realidade, o genovês Giuseppe Adorno.

��0. �f. Demonstração histórica e analítica da fundação, demar- �f. Demonstração histórica e analítica da fundação, demar-
c�ç�o e l���tes� c�d�des e ��l�s� �e��l��s e d��e�tos d� c�p�t���� de 
�ão Vicente, como também das usurpações e intrusões particulares 
que se lhe têm feito [s/a; letra do final do século XVII]. In: AN��. 
Papéis do Brasil. �ódice �, rolo 2�2; �ortesão, Jaime (org.). 19��. 
Pauliceae Lusitana Monumenta Historica� I� p��tes �-�III� L�sbo�� 
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Mapa 2
Capitania Real do Rio de Janeiro – Concessão de Sesmarias (1565-1566)
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efetivamente concedidas por Estácio.572 Ressalte-
se, de imediato, a amplitude do território que 
foi juridicamente apropriado antes mesmo que a 
conquista final sobre os indígenas se concretizasse. 
Com efeito, as sesmarias se estendem da Barra 
da Tijuca às imediações da praia niteroiense de 
Piratininga, ocupam todo o contorno da baía 
de Guanabara, abraçam suas principais ilhas e 
penetram por alguns vales fluviais.

Apesar de resumidas, as informações apresentadas 
por monsenhor Pizarro demonstram, de forma 
inequívoca, como os portugueses se aproveitaram 
bem das toponímias indígenas para indicar a 
localização das terras que pretendiam obter. 
De especial interesse foi a incorporação pelos 
conquistadores dos nomes que os indígenas 
davam aos diversos segmentos do litoral da baía, 
que ainda permaneceram vivos por boa parte do 
século XVII, mas desapareceram depois. 

Sabemos, assim, que o litoral do que é hoje  
a área central da cidade era então denominado  
de “costa de Meresgitiba” e que a ele se  
seguiam, na direção dos ponteiros do relógio,  
as costas de Gebiracica (ou Ibuburacica),  
de Piraquanopã (ou Pirakãiopã), de Itiuna  
ou Itauna, de Pernaguá, de Piragepe, de  
Magepe, de Suaçunhã, de Mutungabo, de 
Curumuré, de Iribuquiçaba e de Leri (ver  
Mapa 3).573 Um erro de leitura paleográfica  
do original da “Relação” fez com que uma 
sesmaria concedida na “costa de Piragepe”  
fosse interpretada como estando localizada  
numa “costa de Pina sapê”, toponímia que  
jamais existiu, mas que foi aceita por Vieira 

��2. �xcluímos do mapa duas concessões de ilhas, pois não foi  �xcluímos do mapa duas concessões de ilhas, pois não foi 
possível identificá-las por seus nomes atuais. �rata-se da ilha de 
����p�t�b�� do�d� � �lex��d�e D��s e� �0 de sete�b�o de ����� e 
da ilha de Murutiba (ou Muritiba), doada a André de Leão em 1��� 
ou 1���. Note-se, igualmente, que uma das duas cartas de sesmaria 
outorgada a Inácio de Bulhões foi dividida em duas partes, constan-
do de te���s e� S���� e d� po�ç�o �o�te d� �lh� de P�q�et�; o �es�o 
aconteceu com �ristóvão Monteiro e Pedro Martins Namorado que 
t��e��� s��s te���s d���d�d�s e� d��s p��tes�

�73� �l���s desses topô���os est�o ��d�c�dos �� ob�� de G�b��el  �l���s desses topô���os est�o ��d�c�dos �� ob�� de G�b��el 
So��es de So��� e �o ��p� de L��� Te�xe����

Pelo teor dessas concessões pioneiras, verifica-se 
que os portugueses ainda não haviam decidido 
onde seria instalada a cidade definitiva, mas que 
já sabiam muito bem que ela não deveria ser 
estabelecida nem na Carioca, nem em Itaoca, 
pois nessas paragens as doações foram de terras 
e não de chãos. Como se sabe, Estácio de Sá 
desembarcou numa praia situada ao sopé do 
Pão de Açúcar e ali fundou, em 1° de março, a 
primitiva cidade de São Sebastião. Exatos quatro 
meses depois, mais confiante por ter resistido aos 
ataques dos contrários, deu início à segunda fase 
de distribuição de terras. Concedeu-as agora em 
nome de El-Rei e sem fazer qualquer referência 
ao donatário de São Vicente, uma indicação 
segura de que já considerava que a Guanabara se 
reincorporara à jurisdição direta da Coroa.

De 1º de julho de 1565, data em que concedeu 
terras aos jesuítas, até o final de 1566, quando se 
encerraram os registros do Livro 1 de sesmarias, 
foram 60 as doações que, comprovadamente, 
foram feitas pelo fundador da cidade. Ainda que 
essas concessões não tenham levado à ocupação 
imediata das terras, visto que só após a vitória de 
janeiro de 1567 é que os portugueses puderam 
pensar em povoá-las,571 elas indicam claramente 
que grande parte do território que seria definido, 
logo a seguir, como termo (área de jurisdição) 
da cidade de São Sebastião, foi apropriado de jure 
quando a urbe ainda se localizava em seu sítio 
provisório, na entrada da barra.

O Mapa 2 apresenta a distribuição espacial de 
58 das 60 sesmarias que sabemos terem sido 

p� 30�-307; �ep�od���d� e� Boletim Internacional de Bibliogra-
fia Luso-Brasileira, �(2):2�2-2��, abril-junho de 19��. A fonte 
original é Pedro �aques Paes Leme, Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, 9:319, 1���. Varnhagen informou que a 
primeira sesmaria do Rio foi concedida a Jorge Pires e seu filho 
�imão Machado; cf. Varnhagen, �rancisco Adolfo de. História geral 
do Brasil� Op. cit.� I� p� ����

�7�� �o co�t����o do q�e ��d�co� Fel�sbelo F�e��e ( �o co�t����o do q�e ��d�co� Fel�sbelo F�e��e (História da Cida-
de do Rio de Janeiro 1564-1700� ��o de J��e��o: Typ� �e��st� dos 
�ribunais, 1912, p. �2), que diz que houve “um começo de coloniza-
ção” quando a cidade ainda estava em seu sítio original.
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Mapa 3 
Toponímias Antigas do Litoral da Baía de Guanabara (século XVI)
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junto da água por 800 (1.760m) de sertão. A 
terceira conclusão é que houve diferenciação de 
tratamento entre os conquistadores desde o início, 
pois os cinco indivíduos que receberam as maiores 
doações estavam vinculados à administração 
civil e militar de outras capitanias, já possuíam aí 
avultados bens ou gozavam de prestígio com a 
Coroa (caso, por exemplo, de Cristóvão de Barros, 
filho do donatário Antônio Cardoso de Barros, 
que seria comandante da frota enviada por Lisboa 
para a conquista definitiva da Guanabara e, depois, 
capitão-mor do Rio de Janeiro). Finalmente, 
nota-se uma relação íntima entre as sesmarias de 
maior extensão e a sua localização em áreas de 
grande potencial hídrico, notadamente os vales do 
Macacu e do Guaguaçu (atual Iguaçu), garantia de 
seu futuro aproveitamento para o estabelecimento 
de engenhos de açúcar; esta tendência, como 
veremos, será reforçada ainda mais em períodos 
posteriores.575

Início do  
povoamento europeu 
(1567-1575)

Com a vitória de janeiro de 1567, os 
portugueses deram início ao processo 
de ocupação efetiva do território 

conquistado. O primeiro passo nesse sentido 
foi transferir a cidade de São Sebastião para 
lugar mais apropriado, protegê-la com muros de 
taipa e distribuir sesmarias de chãos para que os 
conquistadores pudessem construir suas moradias. 
Ao mesmo tempo, começaram os primeiros 
sesmeiros a ocupar as terras já recebidas, no que 
foram acompanhados por novos povoadores.

���. � o caso de �ristóvão de Barros, que recebeu de �stácio,  � o caso de �ristóvão de Barros, que recebeu de �stácio, 
quando ainda se encontrava na Bahia, a maior de todas as sesmarias 
concedidas pelo fundador da cidade; eram �.�00 braças de testada 
por �.�00 de sertão no rio de Magé. A essa doação, �ristóvão, futuro 
co�q��st�do� e �o�e���do� do ��o de J��e��o� �d�c�o���� o�t��s de 
����de exte�s�o�

Fazenda e repetida, pela autoridade de seu nome, 
por muitos outros.574

Dessa apropriação territorial inicial resultaram 
alguns padrões espaciais dignos de nota. Em 
primeiro lugar, verifica-se que a sesmaria 
concedida à Câmara localizou-se, desde logo, na 
margem ocidental da baía, prova incontestável 
de que era aí que a cidade definitiva deveria se 
instalar. Em segundo, deduz-se que Estácio de 
Sá honrou as doações feitas pelo capitão de São 
Vicente antes da fundação da cidade, mas que 
o fez apenas para aqueles que o acompanharam 
na expedição de conquista, isto é, José Adorno e 
Pedro Martins Namorado, cuja carta de sesmaria 
pôde ser encontrada na sua integralidade e já 
foi comentada em capítulo anterior. Fica claro, 
finalmente, que o fundador da cidade foi o 
primeiro a não respeitar o patrimônio territorial 
que concedeu à municipalidade, pois distribuiu 
em seu interior pequenas sesmarias de terras, 
sobretudo nas proximidades do rio Carioca. 
Voltaremos a discutir isso.

Interpretando-se o mapa com o auxílio do 
Quadro 2 (capítulo 3), que relaciona os indivíduos 
cujos nomes comprovadamente estiveram na 
Cidade Velha, e a lista das sesmarias doadas no 
Rio de Janeiro em 1565 e 1566, chegamos 
também a conclusões importantes. A primeira 
é que nem todos os que estavam na Cidade 
Velha receberam terras do fundador, ainda que 
alguns tenham conseguido isso mais tarde de seus 
sucessores. A segunda é que, com a exceção de 
cinco concessões – que beneficiaram José Adorno, 
Pedro Martins Namorado, Cristóvão Monteiro, 
João Gonçalves de Aguiar e Cristóvão de Barros 
–, as sesmarias concedidas por Estácio de Sá foram 
relativamente modestas para os padrões da época, 
tendo em média 600 braças (1.320m) de testada 

���. Belchior se aproximou da verdade ao afi rmar que Pina sapê  Belchior se aproximou da verdade ao afirmar que Pina sapê 
era corruptela de Piragepe. Na realidade, não é nem corruptela, mas 
erro de leitura mesmo; basta confrontar o original. �f. IHGB. Lata 
90, pasta 2; �azenda, José Vieira. Antiqualhas e memórias do Rio 
de Janeiro, vol. II, p. �29; Belchior, �lysio de Oliveira. Op. cit.� p� 
�00. Ver também Abreu, Mauricio de Almeida. O Rio de Janeiro 
q���he�t�st���� Op. cit�
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do Salvador, por sua vez, deu a entender que foi 
apenas no governo seguinte, de Cristóvão de 
Barros, que o recôncavo foi “pacificado”. Segundo 
informou, “depois que chegou ao Rio de Janeiro, 
em todas as [guerras] que teve com os tamoios 
ficou vitorioso e pacificou de modo o recôncavo 
e rios daquela baía que, tornados os ferros das 
lanças em foices e as espadas em machados e 
enxadas, tratavam os homens já somente de fazer 
suas lavouras e fazendas”.579

A governadoria de Cristóvão de Barros foi 
também uma época de definições importantes 
para a sociedade fluminense que surgia, pois 
se começou a fazer clara distinção entre quem 
era conquistador e estava propenso a se radicar 
na nova capitania e quem não tinha essa 
intenção. O fato é que, já no início dos anos 
setenta, quase todas as terras próximas à cidade 
estavam juridicamente apropriadas, mas muitas 
permaneciam “em matos maninhos”, isto é, 
incultas, o que contrariava a lei de sesmarias. 
Com as reclamações dos colonos se multiplicando 
contra essa situação, logo foi necessário exigir 
o cumprimento da cláusula que determinava 
a prescrição das doações não aproveitadas em 
tempo hábil. Mem de Sá já fizera algum uso 
desse dispositivo legal, mas foi, sobretudo, 
com Cristóvão de Barros que ele foi aplicado 
mais severamente, em conformidade com as 
determinações de um alvará que D. Sebastião 
assinara em 27 de outubro de 1571, cujo teor não 
poderia ser mais claro:

Eu El-Rei faço saber a vós Cristóvão 
de Barros, que ora envio por capitão do 
Rio de Janeiro, nas partes do Brasil, que 
sou informado que todas as terras que 
estão à roda da cidade de São Sebastião 
da dita capitania são dadas a pessoas 
que vivem e são moradores em outras 
capitanias, sem as terem aproveitadas 

�� de ���o de ��70� ��SI� Brasilia 15I� Brasiliae Historia ����-
1���, f. 203. 

�7�� S�l��do�� F�e� ��ce�te do�  S�l��do�� F�e� ��ce�te do� Op. cit.� p� ����

A apropriação de facto dessas primeiras 
propriedades rurais não foi tranquila. Embora 
tivessem perdido posições importantes na 
guerra de 1567, os tamoios resistiam em aldeias 
situadas a curta distância da cidade, colocando 
em risco o povoamento luso. Embora escassos, os 
registros que sobreviveram ao tempo dão notícia 
do constante estado de alerta em que viviam 
os lusos nessa época, das ciladas que faziam os 
indígenas e de mortes de colonos que tentavam 
ocupar as sesmarias mais distantes.576 Relatam 
também as incursões comandadas pelos primeiros 
governadores contra as aldeias tamoias do 
recôncavo, que reproduziram no Rio de Janeiro, 
ainda que com intensidade menor, a campanha de 
extermínio indígena que Mem de Sá patrocinara 
anteriormente em Salvador, que ficou conhecida 
como “guerra do Paraguaçu”.577

Escrevendo em 1570, o padre Gonçalo de Oliveira 
resumiu bem esse momento ao comentar que 
Salvador Correia de Sá foi incansável na atividade 
de “limpar” o termo da cidade, preparando-o para 
a ocupação portuguesa, “conferindo ou diferindo 
as pazes, como julgasse mais útil”.578 Frei Vicente 

���. �oi o caso, por exemplo, de Baltazar �ernandes Magalhães,  �oi o caso, por exemplo, de Baltazar �ernandes Magalhães, 
tabelião do público, do judicial e notas. Provido nesse cargo por Mem 
de �á em 22 de fevereiro de 1���, recebeu terras ao longo do rio Ma-
cacu em setembro desse ano, mas foi morto pelos índios logo depois, 
quando tentava tomar posse delas. Note-se, por outro lado, que os 
loc��s e� q�e �co�tec��� c�l�d�s ��d��e��s e��� t�o ���c��tes p��� 
os conquistadores, que acabavam se transformando em marcos topo-
����cos; d�sso �os d� p�o�� � c��t� de ses����� p�ss�d� � F���c�sco 
�arrasco em 29 de março de 1��9, pela qual lhe foi concedido “um 
pedaço de terra na tapera de Jacutinga, começando a medir além do 
lugar onde fizeram a cilada, até uma tapera que se chama �uquaruçu”. 
�f. �nformación delas tierras del Macucu para N. P. General [enviada 
pelo visitador �ristóvão de Gouveia]. Bahia, 11 de setembro de 1���. 
In: Leite, �erafim. 193�. História da Companhia de Jesus no Brasil. 
Lisboa-Rio de Janeiro: Livraria Portugália-�ivilização Brasileira-Ins-
tituto Nacional do Livro, vol. 1, Apêndice �, p. ���-��9; Documentos 
Históricos. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, vol. 111, 199�, p. 
1��-1��; AG�RJ. �ódice 3-�-2�.

���. �m depoimento que prestou em �alvador, Vicente Monteiro  �m depoimento que prestou em �alvador, Vicente Monteiro 
informou que “[...] tendo tudo isto feito (casas, igrejas, etc.) por se 
rebelar uns principais que estavam em umas fortalezas de muitas 
ce�c�s de�� ele d�to �o�e���do� sob�e eles e os des�b���t��� e ��t��� 
muitos, o que fora causa de tornarem novamente de pedirem pazes 
[...]”. �f. Depoimento de Vicente Monteiro, in Instrumento dos 
serviços prestados por Mem de �á. Op. cit.� p� �0��

�7�� C��t� do p�d�e Go�ç�lo de Ol��e��� �o p�d�e F���c�sco de  C��t� do p�d�e Go�ç�lo de Ol��e��� �o p�d�e F���c�sco de 
Borja, por comissão do padre Manuel da Nóbrega. Rio de Janeiro, 
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capitania, visto não ser morador nem vir povoar 
conforme a provisão e ao pregão que Vossa Mercê 
tem mandado deitar por virtude da sobredita 
provisão [régia] para as poder dar novamente de 
quem as tiver que não for morador”.581

Estão indicadas no Mapa 4 as 131 cartas de 
sesmarias que sabemos terem sido concedidas 
pelos governadores do Rio de Janeiro de setembro 
de 1567, data da primeira carta assinada por 
Mem de Sá de que se tem notícia, a agosto de 
1575, ocasião em que o governador Antônio 
Salema comandou a expedição que exterminou 
os tamoios do cabo Frio e permitiu que o 
povoamento europeu se expandisse naquela 
direção. Como esse também foi um período 
perverso em termos da preservação dos livros de 
registro de sesmarias, conclui-se, de antemão, que 
o mapa apresenta apenas parte da apropriação 
que efetivamente ocorreu. Mesmo assim, alguns 
padrões se destacam claramente e merecem ser 
comentados.

Já tendo Estácio alienado a maior parte das terras 
lindeiras à baía, seus sucessores deram início ao 
processo de interiorização do povoamento, que 
seguiu, inicialmente, quatro direções principais, 
ao que tudo indica aquelas viabilizadas pela 
eliminação prévia da população autóctone. 
Destaca-se, em primeiro lugar, a penetração 
para além da tapera de Inhaúma e do rio de 
Obiriandiba (hoje conhecido como Faria),582 
limite da sesmaria jesuítica de Iguaçu. As doações 
de terras balizaram-se aí por uma velha trilha 
indígena, que os documentos indicam como sendo 
o “caminho que vai para a aldeia de Pindobuçu” 
ou o “caminho que vai para a aldeia do Pindelo”, 
mais tarde ocupada, ao que tudo indica, pela 

��1. A carta de doação foi assinada em 2� de outubro de 1��3. Além  A carta de doação foi assinada em 2� de outubro de 1��3. Além 
das terras de Pero �ubas, �rancisco recebeu também as “terras que 
G�sp�� D��s te� �est� c�p�t���� ��sto se� �o��do� �o �e��o co� 
sua mulher e filhos” e a “légua de terra que �imão �alcão tem nos 
campos de Piraquaroçu visto ser morador em Pernambuco”. �f. 
Documentos Históricos. Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, vol. 
111, 199�, p. �9-��; AG�RJ. �ódice 3-�-2�. 

��2. Livro de �ombo do �olégio de Jesus do Rio de Janeiro.  Livro de �ombo do �olégio de Jesus do Rio de Janeiro. Anais 
da Biblioteca Nacional� ��:���-��7� �����

nem beneficiadas como são obrigados, 
e porque por essa causa os moradores 
que ora vão viver na dita capitania, e 
pelo tempo forem, não terão ao perto 
onde possam fazer fazenda, querendo 
nisso prover, hei por bem e me praz 
que, não vindo as pessoas a que as ditas 
terras são dadas viver à dita capitania do 
Rio de Janeiro, dentro de um ano [...] 
as deis aos moradores que nela viverem 
e as pedirem com as condições e as 
obrigações [e] declarações com que 
se deram às pessoas que as ora têm, e 
se costumam dar as ditas terras, e lhe 
passem delas suas cartas em forma.580

Apenas chegado ao Rio, o novo capitão tornou 
pública essa ordem e teve início o prazo estipulado 
para que os sesmeiros aproveitassem as terras que 
haviam recebido. Não se sabe quantos o fizeram, 
mas os documentos indicam que Cristóvão 
começou a redistribuir terras a partir de setembro 
de 1573. Fez isso tanto para as sesmarias de 
terras, que estamos discutindo agora, como 
para as sesmarias de chãos, que analisaremos em 
outra parte deste trabalho. Na verdade, não foi 
uma tarefa difícil, pois os próprios solicitantes 
indicavam, em suas petições, quais concessões não 
aproveitadas pretendiam obter. Aqueles que tinham 
maior poder ou prestígio com o governador 
conseguiram, inclusive, receber diversas sesmarias 
ao mesmo tempo, como foi o caso de Francisco 
Duarte de Souza, que logrou não apenas ganhar 
“todas as terras que estiverem por dar começando 
do Rio de Juaçu, correndo por diante ao longo 
das cabeceiras das dádivas dos moradores desta 
cidade, indo correndo por diante até entestar na 
Tejuga e para o sertão três léguas”, como também 
certas doações que haviam caducado, dentre as 
quais “todas as terras que se acharem ter Pero 
Cubas, filho de Brás Cubas, por cartas nesta 

��0. �reslado de um alvará em favor de �ristóvão de Barros, para  �reslado de um alvará em favor de �ristóvão de Barros, para 
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��o de J��e��o� L�sbo�� �7 de o�t�b�o de ��7�� �ep�od���do e� 
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cit.� �ol� II� p� ���
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Este trabalho pretende estudar um lugar.  Não se trata, entretanto, de 
um lugar qualquer: o que objetivamos aqui é discutir um lugar que 
não existe mais, um lugar do passado, no caso, o Rio de Janeiro dos 
séculos XVI e XVII.  

Alcançar essa meta não será uma tarefa fácil.  De um lado, pela difi culdade 
mesmo de abordar período tão distante e carente de fontes documentais; por essa 
razão, não é incomum vê-lo ser tratado apressadamente, como se o Quinhentos 
e o Seiscentos não fossem mais do que intróitos do século XVIII, este, sim, 
considerado mais rico em termos de investigação histórica.  De outro, porque 
discutir um lugar sem que se caia no senso comum, isto é, sem referenciá-
lo à simples localização absoluta de uma parte da superfície da terra, requer 
a tomada de decisões teórico-metodológicas que precisam ser explicitadas.  
Finalmente, porque estudar um lugar do passado exige que explicitemos bem 
que lugar é esse e que passado é esse e isso nos leva necessariamente a discutir 
Geografi a, História, Geografi a Histórica e o Rio de Janeiro de outrora.
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