


PERURA PASSOS UM ~ ~ N N  
- i lXOPICAL6orrailtadode minucioso 

estudo acerca dos processos. de reforma 
urbana, ocorridos na Cidade do Rio de 

no início deste oéculo, que wn- 
m cidade nova fsionomia em seus 

aspeCtos urb&íco, olítico e &i* 
econômico. Mas, se as d: n?oliçtks e aber- 

avenidas permitiram à cidade 
atender âs h n ç k  moderna de núcleo 
comercial, financeiro e adminispativo, 

, por outro lado, im licanm a destruiçb 1 de centenas de vel os m p i h ,  cais de 
1) madeira, quuteirbes. Foi um pedodo 
I marcado por conflitos e convulsiona- 

ram a antiga capital zf 3 e d ,  resultantes ' 1 de interesses privados atin *dos. de im- 
I posi Zles discricionárias sa I? re as classes 
sudtemas e da resistência esbopda por '\, mores. , 

pesquisadores e interessadas nos as- 
do Rio, a col h B i b l b w  (2- 

rioca a resenta este tra alho pioneiro de j ia;? e?. "6 
ençhimol, hoje tomado um 

classico. 
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A colegio Biblioteca Carioca foi concebida quando dirigiamos o extinto 
Departamento Geral de Cultura, ainda no primeiro govern0 municipal 
do Prefeito Marcello Alencar. A idkia original surgiu de uma anti a as- 
pirac;io de pesquisador da histbria do Rio: reunir, numa mesma co f efiio, 
obras que pudessem vir a compor um painel histbrico e cultural da Ci- 
dade. Projetada em series (histbria, geografia, urbanismo, literatura, artes 
visuais, etc), a Coleglo deveria recuperar trabalhos ineditos ou h i  multo 
tempo esgotados, onde a Cidade do Rio de Janeiro se constituisse em ob- 
jet0 central ou cenirio priyilegiado. 

Para a vlabiliza~io da ~dela, organizamos uma equipe de competen- 
tes professores municipais, logo seduzidos pel0 projeto da colegiio. 0 Ga- 
ratuja, de Jose de Alencar, As Mulheres de Mantilha, de Joaquim Manuel 
de Macedo, A Alma Encantadora das Rum, de o lo  do Rio, a Hktdria da 
Cidade do Rio de Janeiro, de Delgado de Carva r' ho, as dissertagaes de mes- 
trado em Hist6ria Urbana de Lla de Aquino Carvalho, Oswaldo Porto 
Rocha e Jaime Benchimol e os estudos clbssicos das ge6grafas Therezi- 
nhas Segadas e Lysia Bernardes, foram os primeiros t~tulos a serem pre- 

arados ainda na nossa 6e:t"a A frente do Departamento Geral de Cultura. 
bevemos ao Prof. Epitac~o Brunet a conrinuaqlo da ideia e o langamento 
das primeiras edi -6es durante a sua gestlo no Departamento Geral de Do- t cunentasio e In ormaglo Cultural, um dos t r b  b.rglos ue viriam a subs- 
titulr o antigo DGC corn a crlac;iio da Secretar~a de 8 u l t u n  em nivel 
municipal. 

Neste segundo overno municipal do Prefeito Marcello Alencar, 
tendo o poeta Gerar d o Mello Mourlo 1 frente da Seeretarla Municipal 
de Cultura, Turismo e Esportes, temos a rata satisfaslo de ver reativada 
a C o l e ~ l o  Biblioteca Canoca, com a profa Helena Machado 1 frente do 
Departamento Geral de Documentac;lo e 1nformac;iio Cultural e o Prof. 
Paulo Roberto de Araujo Santos na diregiio da Divisio de Editoraqlo. A 
esta nova fase deve-se a reediqlo da sempre rnuito solicitada Histdria.da 
C&e do Rio de Janeiro, de Delgado de Carvalho, e o preparo de vbr~os 
titulos, novos. 

E cotn grande alegria, portanto,.que vemos finalmente concretizada 
a publicagio do livro de Jarine Benchlmol, Pereira Passos, urn Haussmann 
Tropical, t30 desejada por todos aqueles que estudam a Hist6rk.do Rio. 
Trata-se de obra que, como bem observou a historiadora Eu!alla Lobo, 
ji havia se transformado num estudo clissico, uma vez que ha o ~ t o  anos 



vem sendo lida e citada a partir do texto mimeografado, na forma fie tese 
acadCinica, por todos os pesquisadores do periodo. Com a sua ed1~90, a 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Es ortes presta um lnesti- 
mivel servi~o ao conhecimento hist6ricu da  Ci P ade, ampliando o acesso 
ao texto de Benchimol, at6 ent3o de dominio exclus~vo do circuit0 uni- 
versitirio. 

fi importante ue a Biblioteca Carioca tenha continuidade e que mul- 9 tiplique os seus titu os, tanto na linha de reedi~bes como de textos.in6- 
ditos. A Cidade do Rio de Janeiro merece esta atens3o. Cosmopolita e 
enerosa ao longo de sua histbria, a Cidade nem sem re mereceu, da arte f 8aqueles que aqui se abrigmm, o tratamento que he era devido. 1 sua 

mem6ria confunde-se com a pr6pria mem6ria da na~30, assim como o 
seu patrimbnio espiritual. Divulgara sua histbria e a sua cultura 6 prestar 
uin grande servlso a todos os brasileiros. 

Afonso Carlos Marques dos Santos 
Presidente 

do Conselho Municipal de Proteqlo 
do Patrimbnio Cultural do Rio de Janeiro 



Foi uma excelente iniciativa da Secretaria de Cultura, Turismo e Espor- 
tes do Munici io do Rio de Janeiro a de publicar o trabalho de Jaime Ben- 
chimol, que a \ r-iu caminho a unla linha de pesquisa sobre a o r g ~ i z a ~ 9 0  
espacial, a politica urbana municipal e federal e a evoluc;9o soclal da CI- 

dade do Rio de Janeiro no period0 de transisso do escravismo para a Cpoca 
moderna, capitalista. 0 autor fez amplo levantamento de fontes prim6- 
rias diversas e em ande parte arnda nb exploradas e de fontes secundirias. 

Atk a data d a elaboras30 da tese de Benchimol, somente os ge6gra- 
fos tinham se ocupado com a questio espacial urbana no Brasil, a quai 
adquiriu uma nova dimendo com a abordagem hist6rlca. 

0 estudo do conceit0 de modernidade na administra~lo Pereira Pas- 
sos, do repGdio ao colonial, da influencia das idCias euro Cias, em par- R, ticular francesas, constitui um dos pontos altos do traba o. 

6 importante tambCm assinalar que Jaime Benchimol situa Pereira 
Passos dentro de seu tempo e analisa o homem e a sua obra.em fun& 
dos grupos econ8micos e polit~cos que ele representa. Ni0  made, por- 
tanto, como virios outros estudiosos do tema, numa atitude de ul a- 
mento desse persona em histbrico, a partir de perspectivas atuais vo 1 ta % as 
para a questio socia?, que nlo era o objetivo primordial do prefeiro. 

A leitura de Pereira Passes, urn Haussmann ,Tro ical 6 extremamente 
agradivel, g y a s  3 abordagem adotada, com VIVI 2' as reconstitui~bes da 
bpoca escravlsta e da Cpoca moderna - especialmente a da belle +que 
-, ao estilo claro, acessivel e fluente do autor e a sua erudi~90. 

A pesquisa de Benchimol, completada em 1982, apesar da dificul- 
dade de acesso a verslo datilografada, despertou grande interesse pelo tema, 
inspirando vbrios trabalhos sobre o Rio de Janeiro na virada do sCculo 
XIX para o XX, podendo-se dizer, sem exagero, que jl C um cllssico. 

Eulalia Maria Lahmeyer Lobo 





NOTA DO AUTOR 

1 
Este trabalho foi submetido, como dissertag30 de mestrado, ao Programa 
de Planejarnento Urbano e Regional da COPPE/UFRJ, em 1982. Na- 
quela ocasiilp, comesavam a se impor como um promissor fils0 para a 
area acadCmica os estudos hist6ricos sobre a cidade do Rio de Janeiro, tra- 
dicionalmente cultivados por cronistas, memorialistas e alguns historia- 
dores eruditos, dedicados ?i ~pinuciosa e paciente cornpi1ac;io de fatos. 
Nestes 15ltirnos anos, das universidades e institu1~6es de pesquisa brotou 
uma rica safra de estudos e monografias sobre a hist6ria social do Rio de 
Janeiro, tendo em cornum seu carater multidisci linar e sua concentrag20 
nurn period0 determinado, aquele que se esten f e, grosso modo, de 1850 
a 1930, e que corresponde ?i transis30 do escravismo para o capitalism0 
no Brasil. 

A recuperas30 do Rio antigo n30 se limitou ?i Area acadCmica. 0 
resgate da mem6ria coletiva da cidade C, hop, urn assunto que desperta 
interesse generalizado. Arguivos e museus tem atrocinado cursos e ex- 
posig6es que atraem um public0 mnsiderivel. & gmpos que organlzam 
passeios hist6ricos pelo centro do Rio de aneiro. As editoras comesam 
a investir nessa irea e a grande imprensa. ! reqiientemente noticia as ini- 
ciativas voltadas para a preservasa"~ e revitaliza~20 de nosso patriin8nio 
cultural e arquitet8nic0, num context0 de relativa paralisasl~ da espe- 
culag2o imobrlilria or efeito da crise econbmica. 0 fortalecimento das 
associa~8es de mora l ores e de outras formas de organlzas90 popular cons- 
titucm, inegavelmente, o esteio de uma nova consciCncia da populas30 
face 1 cidade ue habita e de virias iniciativas voltadas para a recuperas30 
da mein6ria 1 os bairros cariocas. 

Quando a Secretaria Munici a1 de Cultura, Turismo e Esportes 
ofereceu-me a o ortunidade de pu licar este trabalho, resolvi manti$-lo P g 
na forma como oi or~ginalmente elaborado, apesar de ter, hoje, a cons- 
citncia aflita de suas muitas insuficiencias. Limitei-me a enxugar o texto 
de seus excessos mais eviderites e me abstive de suprjmir ou reformular 
determinados capitulos, como desejei a principio, pots isso me arrastaria 
de volta ao curso imprevisivel de urna pesquisa que consider0 encerrada. 

N9o posso deixar de agradecer a dedica~so, a cornpetencia, o au- 
xilio companheiro que recebi de Ana Lucia M. de Oliveira, CClia A. Co- 
trim, Diva Maria D. Graciosa, Luzia Regina G. dos S. Alves, Rosa Maria 
de C. Gens e Rosemary de S. Ramos na preparas90 dos originais para pu- 
blicaslo. 



nota do autor 

C$em dedicar este livro ao querido, insubstituivel amigo Oswaldo 
Porto -ocha, que a morte levou t90 prematuramente. N6s nos conhe- 
cemos no Arquho Geral da Cidade uando inicihamos nossas investi- 
ga@es e, desse contato, brotou uma sdida, duradoura e fraterna arnr.de. 
Oswaldo era muito mais do que um bom pesquisador. Ele amava seu ob- 
jeto, este sofrldo Rio de Jane~ro. Em sua companhia, nos cursos que de- 
mos juntos, nas andan~as elos locals hist6ricos da cidade, na gostosa faina 
de revolver fotografias e $ ocumentos antigos tive o raro privilkgio de ser 
transportado por ele 1 'alma encantadora de um Rio que ji n90 existe, 
de um Rio que eu n90 saberla mais reencontrar sem o meu doce, saudoso 
amigo. 

Rio d e  Janeiro, 1 1 d e  setembro de  1990 

Jaime Larry Benchimol 







Durante cerca de urn ano e meio, mais precisamente entre janeiro de 1980 
e agosto de 1981, tive a oportunidade de trabalhar corno professor- 
-pesquisador no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. E sucumbi 
ao fascinio da documentac;lo que ali encontrei minha disposislo. Do- 
cumentaclo extremamente rica. embora seia essencialmente 'oficial'. isto 
6, envo1;a sempre algum tipo de relaslo j;ridica com o Estado, propor- 
cionando, portanto, ao pesquisador, acesso apenas parcial a lnformasaes 
ue, por essa natureza especifica, ilustram um prisma determinado da re- 

kdade. 
Projetos de posturas, requerimentos de proprietlrios de escravos 

CSmara para que esta lhes concedesse licensa para p6r um ou dois negros 
ao ganho, planos ara a abertura de ruas e avenidas, conce+ies ao~apiyal 
para construglo. c f  e casas higitnicas para operlrios, relat6rlos de vlstorlas 
a cortil;os - a diversidade das fontes documentais com a qua1 fui me fa- 
milrarlzando progressivamente revelava, por certo de manelra fra men- 
tlria, Sngulos, momentos, aspectos pouco conhecidos ou inexplora g os do 
processo social e material de produslo, reproduslo e transformaslo do 
espaso urbano do Rio de Janeiro. 

Essa experitncia de trabalho com a documenta$io hist6rica do Rio 
de Janeiro dirigiu meu projeto de estudos com vistas a elabora -90 de uma 
dissertaslo de mestrado ara urn campo que me permitia concikar as aqui- 
siqaes recentes na Area e estudos de urbanism0 com minha formas20 de 
historiador. 

a 
0 processo de constituislo e transforma~90 do espa -0 urbano, em 

estreita slntonla com toda uma trama de relagdes sociais, hlineava-se, de 
alguln modo, or tris do dado fra menrlrio, do documento particular, 
da fonte isola d a na sua singularida d e. Para reconstitui-lo, corn. toda a sua 
abrangencia, impunha-se estabelecer correla$des, recuperar e lnterpretar 
discursos, buscar todo o esclarecimento possivel nos conhecimentos j l  pro- 
duzidos pe!a literatura social e hist6rica que, alils, raramente constitui o 
espaso soc~al urbano no RIO de Janelro, em sua Cpoca moderna, como 
objeto precipuo de anllise - valer-se, enfim, da teorla que entende as clas- 
ses soc~ais em sua luta como o motor da transformac;lo hist6rica. 

Para tanto, era preclso eleger um momento significativo, que PU- 
sesse inteiramente is claras a intima conexlo da trama de relasdes socials 
que o espaso urbano abri a com a pr6pria transformaslo material desse B espaso; momento particu ar em que o universo de contradisbes acumu- 



ladas e de tendtncias latentes nas rela-6es entre as classes e nas formas 
socialinente diferenciadas de ocupasiio 2 o espa~o se condensam numa rup- 
tura profunda com as estruturas herdadas do passado. 

Esse momento, ue constitui um verdadeiro divisor de uas no pro- 3 ! cesso hist6rico-social a estruturac;Po do espaso urbano da ci ade do Rro 
de Janeiro C o das grandes obras de "melhoramento, saneamento e em- 
belezamento" da capital da RepGblica, durante a presidtn- 
cia de Rodrigues Alves, conjuntamente federal e municipal, 
a primeira grande operas90 de sofreu a cidade do 
Rio de Janeiro. 

A documentac;"a disponivel sobre esse processo C abundante e se 
acha dispersa pelos mais variados arquivos e bibliotecas da cidade. AlCm 
das fontes oficrais, as grandes obras em curso na capital nessa Cpoca foram 
objeto de violentas controvCrsias, e sobre elas se manifestaram todo! os 
f6runs da sociedade civil: os grandes jornais e a im rensa operlria, as rns- 
tituisaes que pontificavam nos campos da.engen g aria, .da arquitetura e 
da medrcina, os org3os empresarrais, as instituic;6es manipuladas pelos al- 
tos interesses do com6rcio etc. 

Em meio a essas fontes primlrias sobressai uma farta produ@o 
"cronistica" sobre a cidade, que viria a constituir um veio ainda rnuito 
cultivado, corn pretensaes (is vezes beq-sucedidas) i hist6rja e i li- 
teratura. De mod0 geral, os cultores desse genero buscavam explicar a hls- 
t6ria do Rio de aneiro pela sua fragmentas30 em minuciosas e eruditas 
reconstituic;6es d e elementos materiais aparentes daquela cidade que vivia 
seu rnetabolisrno destruidor do passado. 

Essa produsso cronistica e historiogrlfica sobre o Rio de Janelro, 
profundamente coinprometida com o discurso autoritlrio e moderniza- 
dor que celebrava a transforrnal;So da cidade "colonial", pestilenta, suja, 
antiestetica numa inetrbpole crvilizada e regenerada, desempenhou: no 
plano ideol6gic0, papel ativo nas lutas sociais e politicas subjacentes a re- 
nova$io urbana ein curso. 

Quanto is fontes secundlrias, o pesquisador que se prop6e a recons- 
tituir a hist6ria moderna da formac;Zo do Rio de Janeiro defronta-se com 
duas vertentes de estudos: uma bistoriogflfica e outra geogrlfica. Com 

oucas excec;6es, os trabalhos na area da hist6ria soaal, economica ou po- 
etica que .tratam do Rio de Janerro, direta ou indiretamente, muit9 es- 
clarecein a respeito do desenrolar desses processos no tempo, mas derxam 
completamente na sombra o espaso soc~al onde essa hut6ria transcprre. 

Por sua vez, as pesquisas orientadas por uma abordagem geografica, 
de rnodo eral, detCm-se nas sucessivas confi uras6es que o espaso ur- 
bano da cisade adquiriu, mas raramente articu f am suas anllrses co;n a hls- 
t6ria social de que tais configura -6es s30 o cenlrio vivo. A historia, no 
caso, cpnsta apenas coino pano ik fundo, e entre as contextualiza~~es,r 
as anllises da transfor1nac;"a do espaqo fica ulna grande lacuna: a ausencia 
de seus protagonistas, as classes socias que desempenharam a histbria e 
reproduzirain, expandirain ou destruirarn modalidades de ocupa~io  do 



HI uma safra recentede estudos e monografias, extremamente fer- 
til, em diversas Areas disciplinares - particularmente na da medicina soc~al 
- que tematizaram, por vezes a enas indiretamente, a formas90 hist6rica 
da cidade do Rio de Janeiro, so 71 prismas bem diversos, conservando, po- 
rkm, em comum a preocupa~90 com as condi@5es de exlstCnc~a da po- 
pulas9o trabalhadora carloca. Esses trabalhos trazem a novidade de estudar 
n90 apenas o es aFo da rodg90, mas o espaso mais amplo da repro- 
dug90 da f o r ~ a  : e trabal [ o, de sua existCncia cotidiana - como morava, 
como se alimentava, como se deslocava no context0 da cidade ... 

0 s  capitulos ue seguem tCm o prop6sito de figurar nesse rol, no 
modesto lugar que 1 71 es for designado por suas 1imitac;aes e imperfeiqaes, 
mas tambkm pelo esforco de pesquisa e formulac;90 neles investido. 





Capltulo 1 
A CIDADE ESCRAVISTA 

0 RIO DE JANEIRO E 0 FIM DO ESTATUTO COLONIAL 

0 primeiro grande impulso do Rio de Janeiro, em termos de vitalidade 
urbana, est4 articulado ao auge e decadgncia-da minqras?lo n? Gerajs. Desde 
a construflo do camiliho novo, por Garcia Rodrigues Pau, no inicio do 
dc.XVIII, o Rio de Janeiro tornou-se o porto de escoamento da roduslo B das minas e de impprtaslo das mercadorias estrangeiras-destina as aos po- 
pulosos centros mineradores, no vasto territbrio interiorano das Gerau. 
Em 1763, a cidade do Rio de Janeiro foi elevada ?i condi~lo de capital da 
col6nia e sede do vice-reinado. Manifestavam-se ji os primeiros sinais de 
declinio da produslo das minas, tornando-?, entlo, mais rigoroso o con- 
trole exercido pela depauperada e parasltiria metrbpole portuguesa, cujo 
anti o poderio colonial se havia reduzido praticamente aquela "galinha" 
que 7 he punha cada vez menos ovos de ouro. 

0 Rio de Janeiro desempenhava umj funsso politica importante, 
como sede do oder delegado pela metropole, como b ra~o  politico- 
administrativo B a coroa portuguesa, encarre ado de zelar pela integridade 
do exclusivo colonial ou do pacto mercantifista, ao qua1 devia permane- 
cer subordinada a col6nia. Apesar de sua condislo de capital, alinhava-se 
ao lado de outros nhcleos urbanos ortuirjos, com suas respectivas re- 
taguardas rurais, onde assentava,to d' a a sociedade colonial, tendo como 
centro de converg&ncia a metrbpole, que, de fora, conferia-lhes preckia 
unidade. 

0 capital mercantil, vinculado A metrbpole,, n!o tinha maiores com- 
promissos com a cidade, exceto aqueles indispensaveis A circulas30 das mer- 
cadorias que por ela transitavam. Da rlqueza ou do excedente gerado, 
permanecia na cidade colonial apenas o necesdr~o para a manutenslo das 
atividades auxiliares do comkrc~o e do sistema fiscal de base urbana. 

A transferhcia da sede do vice-reinado para o Rio de Janeiro trouxe 
algumas mudanfas im ortantes para a adade. No relatbr~o de 19 de ju- 
nho de 1779, o Marqu ! s do Lavradio (vice-rei de 1769 a 1779) informava 
a seu sucessor, D. Luis de Vasconcelos e Sousa: 

Como as leis de S.M. tirn nobilitado os cornerciantes, destes escolhi para ve- 
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readores, noqeando-lhes sempre por companheiro um dos melhores da terra, e por 
este modo consegui por as ruas da cidade, como V. Exa. tem visto, fazerem-se mais 
duas fontes pibllcas, muitas pontes, consertarem os caminhos, juntar e entalharem- 
se infinitos.pintanos, que haviam na cidade, origem de infinitas molkstias. Fizeram- 
se currais e matadouros piblicos; esti arrematada a obra do agougue, a casa da Clmara. 
Abriram-se novas ruas para se fazer melhor comunicagb da cidade, e daqui por diante 
se continuarao a fazer muitos outros iteis servigos, se V. Exa. quiser tomar debaixo 
de sua yroteglo aquela reparticlo, e vigiar sobre ela quanto se precisa.' 

Assim, sob a tutela dd poder metropolitano, as melhorias urbanas 
eram incor oradas A cidade por obra comum dos grandes proprietirios 
rurais, or "!omens bons da terra", e dos comerciantes, ambos irmanados 
pela condis9o de senhores de escravos, a dualidade bisica da sociedade co- 
n n i a l  - - - - - - -. 

0 inicio do seculo XIX inaugurou uma nova etapa na formas90 da 
cidade do Rio de Janeiro, com a su eras90 de seu estatuto colon~al e a f conseqiiente redefiniszo de seu pape e funsees. Em nivel mundial, trans- 
corrialn processes de rande alcance hist6rico; a revolu@o industrial in- 
glesa e o nascimento % e uma ~ndhstria ca itallsta sequiosa de mercados; 
o desabamento dos antigos imperios co P oniais, a imposi 
cambismo e a destruis90 dos entraves monopilistas ?I clrcu 
cadorias em Smbltp mundial; as guerras e revolu aes que d Europa, quando o Antigo Re ime, como um to o, comesou a desabar, 
e a independhcia dos Estados bnidos, fato politico da maior importincia, 
tanto quanto a Revolu~9o Francesa e as guerras napoleanicas, que reco- 
locou em quest% o dominio europeu, e particularmente britinico, sobre 
o Caribe e a America em seu con'unto. 

Corno dir Maria Yedda ~inhares: 

0 dculo XIX foi, para o conjunto da Amkrica ibiiica, o do nascimento e 
da consolida l o  dos estados nacionais. Skculo de mudanga, sem divida, mas, tam- 
bkm, de profongadas ersistlncias herdadas do passado colonial. As condicbes in- 
ternacionais gue presi8ram os diversos movimentos de independlncia das col&nias, 
associadas a s~tuagbes internas especificas e diferenciadas, recriaram formas de do- 
minag50 e reforcaram o poder das camadas dirigentes locais emersas do antigo re- 
f m e  que se pretendia abolir: os proprietirios de terra, comerciantes, dignitir~os da 
r j a  e detentores de car os piblicos. 0 s  elos que re reafirmam entre esses atores 

a vida econ&mica, sociafe politica dos enados reckm-nakos e o capitalismo da re- " voluc%o industrial, que se processa na Europa, sobretudo na In~laterra, numa pri- 
meira fase re resentam uma ruptura com o passado, mas tambem uma articulagb 

rremode~ada Bo t ip6 colonial? 
- > 

~ l n  divisor de iguas especifico ao processo histbrico brasileiro f6i 
a fuga precipitada da monarquia portuguesa ara a sua colania a~nericana, 
quando os ex6rcitos na olebnicos, comanda os por Junot, ~nyadlram Por- t B 
tugal em novembro e 1807. Ao penetrarem em Lisboa, alnda se avis- 
tavam no horizonte as velas da esquadra que, sob a escolta inglesa, 
transportava para o Bras1 o principe regente D.Jo9o e toda a sua corte, 
constituida de cerca de 15 mil pessoas. Em 8 de marso de 1808, desem- 



barcou no Rio de Janeiro essa numerosa comitiva, que representava qua- 
se um terso da p o p d a ~ b  da cidade, estimada em cerca de 50 mil habitantes. 

A transferCncia da corte ortuguesa para o Brasil, elevado em 1815 P condic;?io de Reino Unido a ortugal e Algarves, influenciou de mod0 
decisivo a formas30 do Estado Nacional brasileiro. A esse respeito, diz 
Afonso Carlos Marques dos Santos: . 

Entre os hornens brancos, desde o skculo XVIII que urna elite letrada havia 
estudado na Europa tentando superar os limites de sua pr6pria geografia cultural. 
Hornens do Novo Mundo, ao presenciarern a revolugZo na velha Europa passavarn 
a reinterpretar as colbnias de origem, o que significava, ent50, pensar a autonornia 
nacional e o firn d o  pacto colonial. A presenga da cone portuguesa no Brasil d i  1 
histbria desta colbnia urn cariter diferente. A revolu~50 autonornista fica corno ar- 
roubo dos jovens no ainda n?Lo rnuito distante siculo das luzes para ser substituida 
pelo aulicismo e a busca de favores junto ao monarca transmigrado. 

fi um caminho a arenternente mais f4cil e carnodo para os proprietirios bra- 
,sileiros aquele onde o #stado antecede a Naclo? 

De fato, a emperrada miquina administrativa portuguesa refestelou- 
se na sua "Versalhes tropical", agasalhando a multidfo de fidalgos aspi- 
rantes a empregos phblicos e pensaes, que acompanhou o rei na fuga, e 
proporcionou a base administrativa do novo Estado que come~aria a se 
constituir a p b  o rompimento com as cortes portuguesas em 1822. 

A abertura dos ortos, decretada pelo principe regente uma semana 
a p b  sua chegada, ain a a em Salvador, representou mais um golpe de morte 
para o pacto colonial. 0 s  tratados assinados com a Inglaterra em 1810, 
estendidos As demais na~aes  em. 1822, completaram a integra~30 do Brasil 
no  mercado mundial em proveito da Inglaterra e de outras forrna~aes so- 
ciais europkias revolucionadas pel0 advent0 da grande indhstria capitalists. 

A qualidade, os precos, a pr6pria moda (fator que nlo se deve esquecer) farlo 
desaparecer seus produtos. Tudo passa a vir d o  estraqeiro; ark caixdes de defunto, 
refere um contemporineo, nos che ar%o dr inglaterra ja estofados e prontos para se- 
rern utiliudos. E esra situaclo tenser4 sernpre a se agravar m m  o correr dos anos. 

- gracas ao aperfei~oamento continuo da industria europCia e ao conseqiiente barate- - amento e melhoria de seus produtos.' , 



A emancipaszo politica foi consumada em 1822, pelas camadas so- 
ciais dominantes, com o objetivo de romper com as restrigbes impostas 
pelo sistema colonial A liberdade de comkrcio e h autonomia administra- 
tiva. Nzo foi al6m desses limites. As relafbes de produ~zo escravista e o 
cardter predominantemente mercantil da vida econamica continuaram a 
definir a formag30 social brasilei~a, mas k precis0 ressaltar que os fatos 
transcorr~dos desde a transfergncla da familla real para o Rio de Janeiro, 
em 1808, sobretudo ap6s a abdicas90 de D. Pedro I, em 1831, nSo con- 
formaram uma sitoaf30 de imobilismo nem tornaram fdcil a busca da nova 
ordem. Do period0 regenc~al a 1850, foram subjugadas as forfas centri- 
fugas que ameaGaram a uni3o do Impkrio. 0 cafi espraiou-se pel0 Vale 
do Paraiba, proporcionando-lhe as bases para que consolidasse sua uni- 
dade sobre o tnpC, agora refeito, da escravid?~, da grande ~ropriedade 
e da monocultura de exportas30. 

Segundo Maria Yedda Linhares: 

Em torno da capital do Im Brio e de sua articulagSo com Minas e SSo Paulo, 
surgira o novo nGcleo de desenvohnento econ8mico e politico, em torno do qua1 

ravitard o sistema de poder nacional durante o segundo Reinado e a RepGblica Ve- 
h a .  rd este o p61o dinlmico, como re diria posteriormente, de um desenvolvi- 
mento hisdrico que tenderia a se concentrar cada vez mais no Centro-Sul do pais. 

N o  Nordeste acentua-se a tendincia declinante dos prejos dos produtos de 
exportagso. 0 agGcar de cana enfrentava a concorrincia do ajucar de beterrabas; o 
acucar antilhano gozam de tarifas preferenciais no mercado ingles; Cuba transformava- 
-se, na segunda metade do sbculo, no principal fornecedor dos Estados Unidos. A 
situag3o para o a1 odfo nfo era mais rrsonha, 'amais podendo competir com a pro- 
due30 do sul dos k t a d o s  Unidos. Assim, o d r d e s t e ,  como o Maranhio salvo em 
raros momentos, nZo encontrava nas suas culturas tradicionais de exporta~fo um ca- 
minho para sair de uma prolongada de~adinc ia .~  

CARACTER~TICAS GERAIS DA CIDADE NA PRlMElRA METADE 
DO stcu~o xlx 

Quando o principe regente D. JoSo e seus 15 mil acompanhantes desem- 
barcaram no Rio de Janeiro, em marso de 1808, esta acanhada e calorenta 
cldade tropical possuia, como dissemos, cerca de 50 mil habitantes6. Na 
mesma Cpoca, Salvador tinha 45.500 habitantes; Recife, 30.000 e S30 Paulo, 
aproxidamente, 15.500. Sua planta apresentava algumas semelhan~as com 
a Lisboa nova do MarquCs de Pombal: 

(...) a Praga do Carmo, romovida a L a r ~ o  do Paco, com a transformag30 
da residincia dos vice-reis em J l c i o  real (depois ~mperial), abria-se sobre a baia, tal 
qua1 a pnca  d o  Com6rci0, so t re  o Tejo; ao fundo o tragado quadricular das ruas 
era regular o bastante para lembrar as treligas da Baixa; a praca principal, no Centro, 
charnavase Rocio, como em Lisboa. Mas as semelhaniis eram superficiais e i lud- 
r i a .  A capital reconstruida por Pombal era o fruto de uma busca rational, condu- 
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zida pela a m b i ~ l o  de criar uma cidade moderna. 0 Rio de aneiro, por outro lado, i desenvolveu-se de forma natural num sitio geogrlfico escol ido pelo fundador, em 
1565, por razdes de defesa do territ6rio. As primeiras fundasbes, o castelo e os con3- 
ventos foram erguidos nos quatro morros: Castelo e Santo AntBnio, ao sul, S b  Bento 
e ConceicSo, ao none7 

.Apesar das qualidades da baia para. as atividades portulias, os 
pintanos e la oas existentes nas lanicies adlacentes, assim como o relevo 
montanhoso 8 e ambos 0s Iados 2 baia constituiram obsticulos i expans50 
da malha urbana e exigiram, ao longo do-tempo, rnuitas obras de aterro, 
dessecamento e canaliza~30. A vlrzea foi rogressivamente aterrada e a 

B P planta da cidade condicionada ela topogra ia,acabava, a oeste, numa zona 
de contornos incertos c h a m a  . a  C a m p o  de S a n t a n a  e a o  qul, num j a r d i m  
inau urado em 1783, o Passeio PGblico, que jh prenunciava a expanslo 
em 8res30 ao Flamengo e Botafogo. 

A instalas30 da corte rompeu o equilibrio da cidade. Em menos de 
duas dkcadas, sua popula~30 duplicou, alcan~ando 100.000 habitantes, apro- 
ximadamente, em 1822, e 135.000, em 1840. Entre 1808 e 1816, foram 
construidas cerca de 600 casas no perimetro da cidade, onde os sobrados 
comesaram a suplantar as toscas casas terreas dos tempos da colbnia, e 
150 nos arredores - chacaras, em sua maioria, para a residCncia de ver3o 
dos senhores e sua numerosa escravaria domestica. 

A Area que se poderia chamar ropriamente de urbana pertencia i 
jurisdiszo de cinco freguesias -.Can 1 elbria, Silo JosC, Sacramento, Santa 
Rita e Santana - que correspondiam, grosso mod0 a atual area do Centro 
e Portulria. A oeste estendia-se o vasto mangue {ormado pelas lguas do 
Saco de S3o Diogo, que se espalhavam at6 quase o Cam o de Santana. 
0 s  processes que a iam no imbito do nGcleo urbano - a ensamento po- B B 
pulaaonal, intensi ica~90 da circulas30 de mercadorias, proliferas30 de 
oficios etc. -determinaram o aparecimento de um novo bairro, chamado 
Cidade Nova (por o osis3o ?i Cidade Velha colonial), articulado ?i ocu- 
pasgo do Engenho Belho, em particular de Sio Cristbvio 

- Ap6s a chegada da corte, parte do mangue de S b  D ~ O  o foi ater- 
rada ara a abermra do Caminho do Aterrado ou das Lanternas mais tarde, 
Rua !enador Eudbio), prolon ando a Rua de S. Pedro da CI ade Nova, t K desde o Campo de Santana at a chamada Ponte dos Marinheiross. Em 
1811, foram isentas do pagamento da dkcima urbana as casas construidas 
nos terrenos conquistados ao lamasal e o.padre Perereca registrava em 
suas Memdrias: 

Por esta estrada sobre o man ue, que estl bem dlida e aprazivel, se levan- 
taram de 100 em im metros umas c ~ u n a s  de pedn  e d, das quais re suspenderam 
grandes lampiaes por varas de ferro, que estSo fixos nelas; alCm disso tem or  um R e outro lado, em toda a sua extengo, guardas de madeira pintadas de vermel o, para 
resguardar os coches de cairem no mangue por algum incidente n%o previsto. 

Por esta estrada ordinariamente transita Sua Magestade, e a real familia, e tam- 
bCm a Cone,  d o  Paso para a Quinta, ou da Quinta para o Paso. Perto da ponte h i  
u n ~  corpo de guarda da policia, e jl se construiram algumas casas9. 



A abertura desse caminho, em cujo eixo floresceu a Cidade Nova, 
impulsionou tambkm a ocu a ~ i o  da freguesia do Engenho Velho, onde 
antigos sitios e fazendas ce d' eram lugar a moradias aristocrlticas, sobre- 
tudo na area compreendida entre a Qulnta da boa Vista e a ponta do Caju. 
A ocupa@o da Cldade Nova determinaria a cria~9o da freguesia de Santo 
AntBnio, em 1854, abrangendo a Area correspondente A parte da atual La a, 
Catumbi, Esticlo e Santa Teresa; em 1865, formou-se a freguesia do i s- 

irito Santo, desmembrada das freguesias de Santo AntBnio, Engenho Ve- 
Pho, Santana e Sio Crist6vio. 

Em d i r e ~ i o  ao sul, no chamado Pantanal de Pedro Dias, abriram-se 
as Ruas dos Invllidos, Lavradio e Resende, ocu adas por sobrados e re- 
sidencias abastadas. Aumentou a opula$io resi ente na G16ria e Catete, R, S 
iniciando-se ai o process0 de reta amento das chlcaras. Em 1834, a G16- 
ria tornou-se freguesia autdnoma. Para albm, estendiam-se chlcaras e fa- 
zendas no vale das Laranjelras, na Prala de Botafogo, na Rua S90 Clemente 
e na de S. oaquim da Lagoa correspondente ao t ra~ado da atual Volun- 
tlrios da J i tr~a),  que levava 1 vasta e distante freguesia da Lagoa. 

Com a intensificaq30 do movimento comerclal no Rio de Janeiro, 
as atividades portulrias comeqaram a se deslocar da praia de D. Manuel, 
na orla corn reendida entre o morro de S30 Bento e a ponta do Cala- 
bouso, em j lresZo A SaGde, A Gamboa e ao Valongo. Isolada da Cidade 
Velha e da planicie onde progredia a Cidade Nova pelos morros de S90 
Bento, ConceigSo, Providencia, esse litoral sinuoso era dominado por trCs 
grandes "sacos": o da Gamboa, o do Alferes e o de S. Diogo, ao p6 do 
morro do mesmo nome, por onde penetrava o braso de mar, formando 
o extenso mangue que ia at6 o Campo de Santana. Sua ocu as50 havia 
come~ado no fim do dc .  X W I ,  quando o Marques do ~ a v r a i o  ordenou 
a transferencia para o Valongo do mercado de-compra e venda de escra- 
vos. Sobre isso escreveu Noronha Santos: 

Antes viviarn disseminados pelas ruas centrais, depois de desernbarcados na 
AlfandCga, nos fundos da rua Direita - e conta-nos o vice-re1 ue erarn corno "anirnais 3 selvagens", nus, cheios de molestias, e de tal maneira que as pessoas honestas n8o 
se atreviarn a chegar is janelas, e os inocentes, vendo-os, aprendiarn o que ignoravarn ... e 
eis orque, dai por diante, depois de 'conferidos pelas autoridades aduaneiras, iarn 
as & u s  para o Valongo, para ser nos seus dep6sitos oferecidos i vendalO. .. . 

Quando o trdfico de escravos foi declarado ilegal em 1845 e caiu 
sob a mira dos cruzeiros ingleses, obrigando os comerciantes negreiros 
a desembarcarem suas pesas em locais mais discretos do litoral, o Yalongo 
e a Gamboa jl se haviam transformado em populosos e insalubres quar- 
teirBes maritimos, repletos de armazkns e trapiches. A SaGde era ainda 
uma praia habitada por pescadores. Perto do Mosteiro de S9o Bento, erguia- 
se o armazkm do sal e na Prainha (atual Prasa Maul),  era^ desembar- 
cados o ashcar_ e outros g6neros de ex ortasZo, assim corno os produtos 
destinados ao abastecimento da cida i e (cal, madeiras, gtneros agricolas 
etc.) provenientes das ilhas e do interior da provincia. 



Mas foi o caf6 que im ulsionou a ripida ocupasio de toda essa orla. 
Ao longo da praia, descenL a Rua de s i o  Bento ate a Rua da 
foram edificados os pr6dios para armazenar o produto. Nas pa avras de 
Stanley Stein: 

Yanda7 
Em ambos os lados da rua dos Beneditinos, do Roskio, da Prainha, Visconde 

de Inhatima, ruas estreitas e ladeadas de casas comerciais de cujas portas largas vinha 
o cheiro de cafb ekearia, localizavam-se casas comissLias que recebiam a produ b 
cafeeira dos grandes fazendeiros de Vassouras: (...I a ui e nas ruas vizinkas 
concentravam-se os neg6cios de cafk dos municipios do $ale do Paraiba; e daqui, 
e de outras grandes casas comerciais, se uiam as mercadorias para as grandes fazen- 
das de cafi, e para abastecerem as pratefeiras das casas de negodo do interior - ran- 
chos, vendas, tabernas, botequins, assim como as bestas de carga dos vendedores 
ambulantesl1. 

ASPECTOS DA PAISAGEM MATERIAL E SOCIAL DA CIDADE 

0 s  anos posteriores h abertura dos portos do Brasil ao com6rcio inter- 
national sio es ecialmente ricos em relato! de viajantes que observaram 
e julgaram a ci !i ade sepndo uma perspectiva radtcada em forma~bes so- 
ciais diferentes da colonia e da metr6pole. Em tais relatos k constante o 
contraponto entre o embevecimento ante a ex6tica e exuberante paisa- 
gem natural desta cidade dos trbpicos, com sua amp!a baia e suas.impo- 
nentes montanhas, e a aversio, a repugnhcia suscitada pela paisagem 
material e humana. Escrevia Gerorge Gardner, em Travelc in the interior 
of Brazil (1831): 

Vista de bordo a cidade apresenta um as ecto im onente por sua posiflo e 
por was numrrosas igrejas criadas de branco. das, .olhrb de perto, desvanece-se a 
iluslo. Quem quer que entre nessa cidade que, cint~lante de longe, parece celestial, 
desconsolado errarl em meio a tanta coisa repugnante e mesquinha12. 

Nas descrisaes desses europeus, o Rio de Janeiro 6 comparado a uma 
cidade irabe, com seu com6rcio ruidoso e fe~i lhante ,  suas casas baixas, 
suas ruas atravancadas e sujas, destituidas de simetrta, ou entio a uma ci- 
dade africana, devido h multtdfo de negros que or ela circulavam, mo- 
vimentando todas as engrenagens do universo i' o trabalho urbano. - 

Em janeiro de 1846, Thomas Ewbank veio ao Rio de Janeiro para 
visitar um irmio, permanecendo na cidade pouco-mais de cinco meses. 
Dessa estadia resultou a obra A vida-do Brasil ou dicirio de uma visitu ao 
ah do m a u  e daspalmeiras, que contbm informasbes-extremamente va- I! iosas sobre a cidade, em meados do skculo. 

Thomas Ewbank nasceu em Durhan, Inglaterra, mas emigrou em 
1819, com 28 anos de idade, para os Estados Unidos. Fez fortuna em Nova 
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York, onde montou uma fibrica de artefatos de chumbo, estanho e co- 
bre, que funcionou de 1820 a 1836,.numa epoca em que aquela e outras 
cidades norte-americanas se convertiam em populosos centros cosmopo- 
litas, abertos A imi ra$3o, em pleno process0 de industrializag50. Sua bem- 
sucedida carreira % e industrial proporcionou-lhe tempo e re~vrsos para 
ler, viajar e escrever. 

Quando esteve no .So de aneiro, fazia seis anos que o go1 e da maio- d P ridade dera inicio ao reinado e D. Pedro 11. Sob a mira imp acivel dos 
navios de guerra in leses, o tr5fico negreiro estava em vias de ser extinto. 
Mas a cidade fervil I! ava de negros e vivia j;i os efeitos da prosperidade ad- 
vinda das crescentes exporta~bes de cafh. Ewbank anotou, ent30, sob a 
forma de diario, tudo o que escutou e viu, com os olhos perspicazes e 
criticos de um industrial afeito aos problemas urbanos, culto, de men- 
talidade republicana, antiescravista, liberal e protestante. Vale a pena acom- 
panharmos, atravb de suas descrisbes, algumas paisagens e cenas dessa 
cidade medularmente cindida em senhores e escravos: 

A maioria das ruas do Rio se cruza em Bngulo reto, mas encontram-se al- 
gumas que n?Lo seguem a d i r e ~ f o  da bbssola, circunstlncia devido b montanhas que 
as separam e ao contorno irregular das praias da baia. !So estreitas. A Rua da AlfBndega 
tem apenas dezoito p h  de largura, de parede a parede e tal k em era1 a largura das 
ruas na pane velha da cidade (...) 0 perfil transversal das ruas oiedece ao modelo 
antigo: o calsamento se abaixa de ambos os lados, desde a frente das casas at6 o meio 
da rua. Mas j i  se v6em trabalhadores ocupados em modificar esta caracteristica. NBo 
h i  meios-fios de pedra, pois em realidade 1190 h i  passeio para edestres, e os carros, 
quando se cruzam, quase tocam nas casas de urn e outro lado. fela  mesma ra-do n b  
se permite escada saliente ou qualquer coisa que sobressaia na fachada". 

As mas, que se tomavam esfreitas, face ?i intensificas90 do.ty9nsito 
de homens e mercadorias, imgediam inclus~ve que as lojas e oficinas t!- 
vessem mostradores para exibirem seus produtos; algumas lojas de arti- 
gos de moda da Rua do Ouvidor (que ele chama a Broadway do Rio) 
possuiam caixilhos de vidro, mas eram retirados A noite: . 

(...) vitrinas salientes ou curvas s3o coisa que n90 se conhece no Rio, mesmo 
porque as rodas dos carros haveriam de destrogi-las. (p.93) 

Corn relac30 As casas, Ewbank observa que ji predominavam os so- 
brados, com dois pavimentos, alguns com.trb embora fossem ainda nu- 
merosas as casas tkrreas: 

(...) todas grotescamente misturadas, como na maioria das cidades velhas. Ne- 
nhum quarteirzo k construido de modo uniforme. N90 h i  fachada alguma que nos- 
sos construtores pudessem considerar bonita (...) nem pode haver, pois todas as entradas 
estfo ao nivel da rua, e n9o s90 permitidos p6rticos ou escadas. N b  h i  no Rio ne- 
nhuma casa de tijolos aparentes ou de madeira. As paredes, em sua totalidade, sBo 
de pedra bruta (...) cobertas comargamassa de cal e marga, que as fazem parece! ca- 
iadas de branco. Alguns proprietir~os revelam seu gosto fazendo pain& color~dos 
nas fachadas de suas casas, sendo que o azul-claro e o rosa sfo as cores favoritas. Em- 



bora nbo sejam imponentes, as casas s b  muito mais luxuosas do que as nossas. Fon- 
seca, o grande mercador de escravos, tern uma esplendida casa de moradia j l  quase 
pronta na Rua da Quitanda (...) A casa C contigua ao armadm onde Fonseca co- 
mesou seus neg6cios. (p.93) a s  

Chamam-lhe a atensgo tambCm os telhados mais ou menos cbnca- 
vo! por causa dos grandes beirais, e que davam as constru~aes um aspect0 
original, refor ado pela presensa de estituas de aves e outras figuras. Nas 
janelas do an d ar superior eram comuns as sacadas: 

Estendiam-se, antigamente, por toda a fachada, e tinham grades rendadas. A t r b  
delas eram confinadas as mulheres, como se estivessem na Turquia ou na GrCcia an- 
tiga, onde as mulheres n b o ~ o d i a m  sair de casa sen30 em circunstincias excepcionais 
e tampouco se mostravam a janela. Restam ainda umas poucas de tais aberturas, mas 
agora corn salibncias retiradas. Toda porta o u  janela b a ~ x a  era gradeada, e a rnaioria 
arnda o 6. (p.93) 

Em seu diirio, Ewbank registra outros sinais de dissolg5o do ve- 
Iho regime de reclus3o atriarcal a que estava submetida a mulher branca, 
por forc;a dos novos h i  g itos cosmopolitas que o Rio de Janeiro, vinha ad- 
quirindo, desde a instalasgo da Corte e a incorpora~90 do pals ao mer- 
cado mundial. Eram hibitos que convidavam as mulheres a salrem As ruas, 
a freqiientarem os locais reservados ao lazer dos proprietirios de escra- 
vos, sobretudo as lo as elegantes fundadas por negociantes in leses e fran- 
ceses. Mas em mea os do seculo ainda era rara a presensa s mulheres 
nas ruas do Rio: 

d & 

Mesmo que as senhoras n3o fossem impedidas, pelo costume, de parsearem 
nas ruas, as que quisessem dar oprazer de tal divers30 teriam de faze-lo sem o mi- 
nimo conforto. Poucas cidades tern ruas menos pr6prias para isso do que o Rio de 
Janeiro. Sua muito pouca largura, o perigo das rodas dos carroebes e das carruagens, 
as calsadas imperfeitas (e que hs vezes nem sequer existem), para nb0 falar na in- 
decencia dos negros e nas insuportlveis condisbes dos lugares pr6ximos & viasph- 
blicas - a praia da Glbria, por exem lo, e, ainda pior, a praia existente diante do palacio 
do Governo e de suaprasa - sfo o Eastante para manter as senhoras fechadas em u. 
Alem disso (...) prec~sando de urn artigo que os vendedores nf0 tenham, mandam 
um escravo a loja, corn um bilhete, e esta envia pelo mesmo portador amostras do 
artigo pedido para que as freguesas escolham. (pag.97) 

k que as ruas constituiam o, dominio, o espaso de circula~90 por 
excel4ncia dos escravos - homens, mulheres e criansas - os "animais de 
trabalho" ue movimentavam todas as engrenagens da existencia econ6 ? mica, socia e mesmo especificamente urban da cidade. A f o r ~ a  bra~al  do 
escravo era a forsa produtiva bisica da economia urbana, na esfera da pro- 
du$o e, sobretudo, da circulas30 de mercadorias, homens e todos os ele- 
mentos indispensiveis A manutensb de uma moradia urbana (igua, esgoto, 
viveres etc.)- 

A rela@o proprietlrio-escravo constituia a relacgo social bisica, me- 



dular,p que n l0  significa que a estrutura social da cidade, em sua -queza 
empirica, se reduzisse a ela. Entre essas duas categorias compr~miam-se, 
em ntimero cada vez maior, os homens llvres nlo-propr~etar~os, ex+- 
idos do universo do trabalho-por imposisiies a um so tem o econ6micas 
e ideol6gicas (trabalho consa rado como atividade indign$. Fora da pro- 
priedade e do trabalho, nlo kes restava alternativa sen50 engrossarem o 
contingente dos desclassificados de ocupasiies mais ou menos incertas e 
aleatbias ou sem ocu aslo alguma. 

Nas piginas do o h i o  de Ewbank colhem-se vividos retratos da ci- 
dade que nos permitem visualizar as diversas modalidades de trabalho-es- 
cravo urbano e os limltes extremos a que chegaya o emprego coercitlvo 
de sua forsa muscular na .mov~mentaslo das ativldades portubrias, no co- 
mCrcio ambulante, nas ofic~nas, nos cantelros de obras, no transportes dos 
senhores, em todos os dominios, enfim, da vida s o c ~ a l :  

Sal da longa avenida da Rua Direita, n lo  longe da Alfindega, onde os tran- 
seuntes se v2em loucos atraves de pilhas de fardos, barris, trouxas, carrocas e negros 
barulhentos e suados. N l 0  h6 aqui carros puxados por quadrhpedes para o trans- 
pone de rnercadorias. As bestas de tiro e as bestas de carga s90 os escravos. As cargas 
que arrastam, bem como os caminhos por  que t&m de levar seus fardos, s lo  sufi- 
cientes para matar burros e cavalos. Antigamente, poucos aparelhos corn rodas eram 
usados na Alftnde a ualquer coisa era transportada, de um lugar para outro, sim- 
plesmente arrasta a pe o chlo. E muito desse process0 ainda C empregado hoje em 
dia. (p.118) 

8 .?  
. *.. . . . . . . . . . . . . . , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Com urn amigo fui ao Consulado, que C uma seclo da Alfindega encarregada 
das exportagaes. Grupos de escravos estlo continuamente a entrar, trazendo cafC para 
ser embarcado (...) A saca, que pesa 160 libras, repousa sobre a cabega e os ombros, 
e a marcha C um trote ou meia corrida. mCdia de vida profissional de urn car- k.' A regador de cafe n90 excede a dez anos. o cab0 desse tempo, aquele trabalho os ar- 
rebenta e mata. 

Passou urn grupo de quatorze escravos que traziam B cabefas enormes cestos 
rasos. De uma barcaga descarregavam carvlo mineral, que levavam para uma fun- 
dip90 ou forja (...) a carga C levada diretamente do navio para o lugar em que vai 
ser consumida. E o que se d l  corn o carvb,  acontece corn tudo o mais: quando urn 
artigo 6 posto 1 cabega de um negro, somente C rerirado no lugar em que deve ficar. 
(p.120) 

Este principio, importantissimo para decifrarmos a 16gica da ocu- 
paslo do es aso na5idade escravist?, valia tambCm para os carregadores R de cadeirin as, no interior das uais se escondiam as senhoras em suas 
visitas 1 parte comercial da clda 3 e e para os negros em cujos ombros ca- 
val avam Romens e rapazes de guarda-chuvas, quando as ruas eram inun- 
dacfas or aguaceiros. 

Iwbank far constantes referhcias As deformasiies fisicas, sobretudo 
nos membros inferiores, causadas pel0 brutal esforso exigido dos escra- 
vos, cuja capacidade de trzbalho era explorata ao m?ximo, no context0 
da acelerada expanslo do movimento comerc~al da cidade. Observa tam- 
bCm que o transporte de todas as cargas era executado or turmas de car- 'r regadores, sendo o compass0 coletivo da marcha escon  do pel0 chocalho 
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e por uma melodia de trabalho. Em suas palavras: 

Uma tropa de mais de vinte negros, levando cada urn deles i cabega um ou 
mais artigos de uso dombtico-cadeiras, mesas, camas, colch5es, panelas, frigideiras, 
c a s t i ~ s ,  jarras de &a, loufa - fazia a mudanga de uma familiapara sua nova residhncia. 

A maior pane vat la  cal~as somente at6 o joelho traziam h cpbega uma rodela 
de pano, cujas fran'as coloridas caiam at6 a metade das costas nuas. A frente, levando 
na mzo um choca~ho de cabaca com franjas, ia o negro que marcava o compass0 da 
marcha. (p.99) 

Outro tip0 de mGsica coloria as ruas da cjdade: eram os preg6es dos 
vendedores ambulantes ue distribuiam todo tipo de mercadorias artigos 
importados ou produziaos localmente, alimentos, gtneros de consumo 
corrente ou supkrfulo. Comenta Ewbank: 

42 
0 s  preghs  de Londres s io  ridicularias comparados aos da capital brasileira. 

Escravos de ambos os sexos apregoam suas mercadorias em todas as ruas. Verduras, 
flora, frutos, raizes comestiveis, ovos, todos os demais produtos rurais, bolos, tor- 
tas, roscas, doces, presunto etc. assam continuamente pelas portas das casas. Se o 
cozinheiro recisa de uma-cagarofa, logo se ouve o preglo de um vendedor de arti os 
de metal. d m a  talha d'agua se quebra e meia hora depois se aproxima o vendeior 
de moringas (...) Se diante de sua pona ainda n b  passaram caixas contendo artigos 
de cutelaria, pegas de vidro, porcelana e prata, aparecerio sem demora (...) Sapatos, 
b o n b  enfeitados, j6ias de fantasia, livros infantis, novelas para jovens e obras de de- 
vog3o para os devotos. "A arre de dangar" para os desajeitados. "Escola de bem ves- 
t i r " ~  os mogos, "Manual de polidez" para or rbricos", 0 orlculo das senhoritas", 
"A lnguagem das flores", "Santas Reliquias", "Milagres dos Santos" e urn "Sermb 
em honra de Baco" - tais coisas e milhares de oucras d o  diariamente apregoadas pe- 
las ruas. (p.99) 

0 s  escravos e, mais raramente, os negros alforriados dominavam 
tambPm a esfera da produgb, que ocupava um lugar subordinado na eco- 
nomia urbana, caracterizada por pequenos oficios de base artesanal. Ew- 
bank refere-se, entre outros, aos latoeiros, carpinteiros, pedreiros, 
calceteiros, irnpressores, pintores de tabuleta e ornamentagzo, constru- 
tores de mov6is, carruagens e)ampi6es, aftifices em rata, oalheiros e 11- 
t6grafos. Mesmo nos estabelecimentos maiores - ao la B o de a i gumas poucas 
fun~6es assalariadas - o trabalho escravo era dominante: 

0 maior estabelecimento litogrlfico do Brasil C o de Heaton & Rensburg, 
no Rio. Seus impressores s lo  escravos africanos. 0 Sr. H... s u r p r e e n d e y  ao saber 
que os impressores lito rdficos ganham de 10 a 15 d6lares por semana. um mil rCs 
(cinquenta centavos de b l a r )  por dia - observou ele - C urn born sallrio aqui, e quanto 
aos exravos n lo  nos custam a quarta parte disso. (p.187) 2 

Ewbank descreve minuciosamente o trabalho dos cons t r~ to~es  das 
casas, chefiados pelos mestres de obras potu eses que, mais tarde, seriam 8" insistentemente condenados por todos os re ormadores da cidade. 0 pro- 



cesso artesanal e empirico caracterizava-se por uma tosca divido..de tra- 
balho, onde as funsbes especlallzadas, que requeriam alguma qualifica~lo, 
eram exercidas por homens brancos, assalariados, cabendo aos escravos 
todo o trabalho brasal desqualificado: 

As horas de trabalho estendem-se do clarear do dia ao cair da noite, ou seja, 
das cinco e meia da manh9 As seis e meia da tarde ... 0 pedreiro mestre da ampla 
casa ue estic sendo construida, aqui ao lado, trabalha todas as horas. 6 portuguts 
e r e e k e  por dia equivalente a um d6lar, ao passo que os outros artifices ganham de 
40 a 70 centavos; e os trabalhadores comuns, de 25 a 30. 0 s  ajudantes s b  todos es- 
cravos. 0 car inteiro, tambCm ponuguts, tern o mesmo salario que o pedreiro; a 
maior pane A s  homens que com ele trabalham G o  brancos e seus jornais variam 
de 40 a 80 centavos, sendo este dltimo considerado elwado. N90 hd aqui mestres 
construtores, como nos Estados Unidos, e os mestres daqui s lo  pouco mais que ca- 
parazes; possuem as ferramentas, porCm n90 fornecem o mater~al nem G o  estabe- 
ec~dos em oficinas. 6 o proprietario que tudo prov&.(p.l81) 

<I 
Segundo se depreende do  texto o trabalho baseava-se totalmente num 

saber empirico e secular: 

Para a construcdo de casas n90 se fazem lantas nem desenhos de segdes trans- 
versais. Geralmente o proprietkio diz ao e l e i r o  e ao carpinteiro que quer uma 

igual a do Sr. Fulano, por6m com as jane& semelhantes ?s do Sr. Beltrano. (p.187) 

0 s  escravos que dominavam a paisagem das ruas como vended?res 
ambulantes (pritica muitas vezes artimlada a uma p r o d g b  de carater 
artesanal, como, or  exemplo, a produs90 e venda de quitutes), carre- 
gadores, trabalha l' ores na constru~lo de casas e obras pfibllcas formavam, 
em sua maioria, o numeroso contingente de escravos de ganho. Milhares 
de homens livres, ricos, obres ou remediados, viviam a custa da rentl- 
l i za~lo  de seu trabalho. [mbora fossem propriedade de um senhor (ou 
uma camada de "pequenos senhores"), os escravos de ganho dispunham 
de relativa autonomla. Todos os dias, alugavam o uso de sua capacidade 
de trabalho no mercado de servisos urbanos; tinham de obter a soma de 
dinheiro para inteirar a renda exigida por seus proprietirios, mais ? qu- 
antia para adquirirem os bens necessirios A manutens90 de sua propria 
capacidade de trabalho. 

No Diirio de Ewbank, numerosas cenas ilustram essa forma par- 
ticular de compra e venda da capacidade de trabalho dos escravos de ga- 
nho. Nos degraus da igreja da Candeliria. 

(...)v&em-se geralmente escravos adormecidos ... enquanto barulhentos carre- 
gadores de caf6 esperam ser empregados. (p. 201) 

Em outras passagens, observa: 

0 s  mrregadores anham tanto por saca, e o que possam ganhar acima da soma 
erigida por x u  dono, lea para eles. (p.120) 
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Um escravo ia acorrentado a pesado rodado. N%o se achara presente ao ser 

chamado ara o servi o,e seu dono, irado, usou de tal mktodo para impedClo de no- 
vamente Eltar a0 trakalho. (p.119) 

Nas arcas de lata que os vendedores levavam A cabefa, achavam-se 
pintados o nome e o endereso dos donos, e em meio aos seus preg6es e 
as melodm cantadas elos carregadores ecoavam tambkm as v k ~ a s  
"chamadas" convocan f o osnegros de ganho ao trabalho. Para recrutar 
calceteiros de rua, por exemplo, o capataz lansava o sinal martelando numa 
alavanca de ferro. A descriffo da Escakz do Martelo ou Toque de C h d  
do Construtor 6 exemplar: 

A principio, intrigou-me uma espCcie de melodia, executada regularmente de 
manhi, ao meio dia e A noite, corn o martelo. U m  homem a'oelha-se numa prancha 
de andaime e bate nela, ou no lado de uma viga, ou em quaiquer outra pega de ma- 
deira ue ressoe, e o faz de um modo que somente uns poucos trabalhadores bem 
treinalos o mnseguem. 0 s  sons a l c a n ( ~  grande distincia, e ai do esmvo que, ao 
soar o Gltimo golpe d o  martelo, n90 se encontrar em seu post0 com a trolha a en- 
xada ou a serra de mS0. (...) dois ou t r b  golpes fortes iniclais, a seguir uma sk ie  de 
golpes cada vez mais ripidos e de menor intensidade at6 tornarem-se inaudiveis; de- 
pois as batidas se vi0 processando em ordern inversa, ath terminarem numa triplice 
e enfa'tica ameaga. Traduzindo em palavrd: "Esti ouvindo ? EntSo corra. Depressa! 
Sen20 ... leva uma surra! (p.181) 

Com a argGcia de um espirito liberal, de um self made man im- 
buido da etica protestante do trabalho, Ewbank discerne, com muita cla- 
reza, o fosso profundo e irreconciliivel que separava a condig30 de branco 
livre da condi~30 escrava, as escassas alternativas que aquela sociedade me- 
dularmente cindida oferecia camada, cada vez mais numerosa, de pe- 
quenps proprietirios e nfo-proprietlios sob o manto do poder e do 
prest~gio dos grandes senhores rurais e dos opulentos comerciantes In- 
vestidos de titulos nobiliLquicos. 

Conforme se IC em suas notas: 

A inevithel tendencia da escravidio por toda parte 6 tornar o trabalho uma 
atividade desonrosa; e os resultados disso d o  altamente malkficos, pois tal tendencia 
inverte a ordem natural e destr6i a harmonia da sociedade. A escravid30 negra k re- 
gra no  Brasil, e a s  brasileiros se retraem como horrorizados ante qua1 uer emprego 
manual. Dentro d o  espirito das classes privilegiadas de outros Iizem os bra- 
sileiros que nio nasceram para trabal)ar, mas ara mandar. Pergunta-se a um jovem 
brasileiro de familia respelthel, y m  em m!s condiglh eon6micas, porque n io  
a rende um oficio e passa a gan ar sua vida com independencia e, nove vezes em 
&z, ele tremeri de indignaflo, e perguntari se se quer insulti-lo! 'I'rabalharl? - re- 
darguiu um deles. - Temos os negros para isso! Sim, centenas e centenas de familias 
tern urn ou dois escravos, cujos ganhos constituem sua Gnica fonte de sustento. (p.179) 

0 funcionalismo - dignificado pel0 simbolo do imperador - e o co- 
mbrcio, que ia se impondo aos preconceitos daquela socledade que emer- 



gia do rigido patriarcalismo rural dos tempos da colbnia constjtuiam as 
unicas alternativas para essa camada de remediados emperdenidos. 

Prossegue Ewbank: 

Ensinado, assim, o jovem brasileiro a desdenhar caminhos dignos para sua 
independencia essoal - C licito per untar-se: como vivem eles? D o  poder piblico, 
sempre que p J e m .  Mas o pais e potre, e os sllariqs, a n9o ser o do ~mperador, s b  
muitos baixos. Apesar disso, (...) codas as repartigaes estio mais do que superlotadas. 
Ninhadas de di lomatas em embri9o procuram iniciar-se na carreira nos vlrios pos- 
tos de attaobks. gnxames de jovens solicitam uma patente no e x h i t o ,  e corn relas9o 
a isso se diz aqui que corn o tempo o nbmero de oficiais serl maior que o de sol- 
dados. A Igreja vem, logo ap6s o exCrcito, como a carreira mais procurada pelos que 
querem manter-se acima das classes n90 privilegiadas. Ela, porCm, tosquiou mais ca- 
b e ~ a s  do que poderia abrigar em suas file~ras. Centenas de jovens tonsurados n90 tem 
nenhuma fun 90 clerical. Obrigados a rocurar fora da Igre'a outros meios de vida, 
podem consicferar-se afortunados quan1o conseguem acumuiar o bastante para corn- 
prar um ou dois negros, b expensas de cujos ganhos asseguram subsisttncia. Direito 
e Medicina s9o as duas outras saidas que restam aos famintos para conseguir comida, 
mas h i  muito pouco lugar para os novos pretendentes. Desier abaixoita profiss90 
de mCdico 6 coisa que n90 podem fazer sem desonra. (p.179-80) 

Em seus passeios pela cida+, Ewbank aponta constantemente ho- 
mens brancos e livres reduzidos a total indi encia. 0 s  mosteiros e con- 7 ventos acolhiam cotidianamente a mu tid3o de mendigos que 
perambulavam pelas ruas do Rio. Contudo, mesmo na condiflo comum 
de indigihcia, negros e brancos recebiam tratamento diferenciado. 

Se os jovens brancos remediados cobi~avam uma patente no e d r -  
cito, que transbordava de oficiais, os poucos negros libertos fugiam dele 
como da forca. Vale a pena transcrever um trecho do Dilrio onde fica 
nitida a condiF3o do negro livre - trajeto diametralmente oposto ao do 
homem branco reduzido indigencia: 

Enquanto esperava o Coronel F... (...) vi passar (...) cerca de cento e cinqiienta 
negros (...), todos eram escravos, menos um. Este calgava um par de velhos sapatos, 
simbolo de que cra um liberto. Orgulhosos de usarem o mesmo calgado ue os bran- 
cos, alguns negros pagam car0 tal satisfagb. Quando o exkrcito precisa !e soldados, 
os recrutadores correm os olhos pelos negros. E destes, os que se d l o  conta do pe- 
rigo, passam a andar descalgos e com isso, b vezes, conseguem enganar os oficlais 
recrutadores, pois escravos n9o podem ser convocados. (p.278). 

Ao lado do numeroso contingente de escravos de anho, figurava 
o dos escravos dombticos, e a fronteira entre as duas con ! isties podia ser 
bastante fluida. Esses Gltimos executavam os servi~os indispendveis ma- 
nuten~9o da unidade domkstica ou da propriedade territorial urbana de 
seu senhor. Nas palavras de John Lucccock: 

Toda a casa que se prezava era provida de escravos, os quais se haviam en- 
sinado al umas ou mais artes comuns da vida e que n90 somente trabalhavam nessas 
especialicfades para a familia a que pertenciam, como eram tambim alugados pelos 
seus semhores a pessoas nlo t9o bem providas quanto aqueles". 



Tais "artes comuns da vida" abrangiam um leque bastante variado 
de trabalhos - uns especificos As mulheres, outros aos homens, alguns As 
criansas mas ara os efeitos desse estudo interessam aqueles relacionados 
i c1rculac;90 1 e dois elementos bisicos A manuteg90 da unidade domb- 
tica urbana: a igua e os esgotos. 0 abastecimento de igua e a retirada dos 
esgotos e dejetos eram ainda funsbes pertencenfes A esfera "particular" 
de existtncia dos senhofes. M u ~ t o  em breve, deixariam de st-lo, para se 
transformarem em rentaveis servisos "pGblicos", a cargo de companhias 
estrangeiras. 

Anota Ewbank em seu DGrio: 

N i 0  h i  aqui esgotos nem fossas - e nem latrinas - ainda quando haja amplos 
pitios e quintais anexos i s  constru~2ies. Em toda pane usam-se cabun os fechados, 
mesmo nos subdrbios rurais. Levados i cabesa de escravos, d o  esvaziaios em certos 
lugares da baia, todas as noites, de tal modo que andar pelas ruas depois de 22 horas 
n i o  6 seguro nem agradivel. (p. 95) 

Eram chamados "tigres" os escravos que executavam e~se~serviso 
degradante, o Gnico que os lsolava do convivlo de seus companhe~ros nos 
espasos coletivos da cidade, constituindo, por vezes, forma de puni~90. 
A esse respeito, cornenta Ewbank: 

(...) uma noite dessas, (...) estando eu na sacada de uma casa da Rua da Alfindega 
vi passar trotando uma pequena negra velha, quase inteiramente nua, Ievava 
cabe~a  uma enorme t int  resa com corrente e cafleado a uma coleira e ferro que 
Ihe envolvia o escofo. Aplique-me ino, Sr. C... - pedi. "Ela vai langar os deselos 
na praia, e t en lo  provavelmente o hibito de entrar nas vendas, aquilo a impede, pois 
o mau cheiro da tina n8o seria suportado pelos fregueses. (p.112) 

0 abastecimento de igua, por sua vez, fazia-se atravCs das fontes ou 
chafarizes. 0 principal manancial era o rio Carioca, cujas iguas trans- 
portadas pel0 aqueduto que passaya sobre os Arcos.da Lapa, entre os mor- 
ros de Santa Teresa e Santo Antbn~o, abasteciam v h a s  fontes, sendo quatro 
na parte mais anti a da cidade: as fontes da Carioca, das Marrecas, do 3 hlloura e do Largo o Paso. As estatisticas oficiais ainda i oravam o me- 
tro chbico e estimavam o volume em barris, porque em f?' arris a agua era 
tranportada todos os dias, a todas as horas do dia, n u a a  movimentac;90 
incessante de escravos. A l h  dos carregadores, as fontes phblicas nucle- 
avam tambCm as lavadeiras, figuras multo marcantes na paisagem soclal 
da cidade, mobiiizando um contigente muito grande de mulheres escra- 
vas. Ewbank descreve a fonte do Campo de Santana, zona indefinida onde 
a cidade velha confinava com a Cidade Nova em forma~;Zo. 

Coberto de capim enfezado, e local de uma das principais fontes, o Campo 
C o rande estabelecimento para lavar e corar roupa existente na cidade, sempre ani- 
m a t o  pela resenra das lavadeiras. Mais de duxntas espalhavam-se a y i a  pelos ter- 
renos, sen, ))ria; nos rupos junto i fonte. Vistas do  alto d q  montanhuorcunvizinhas, 
devem parecer um tando de gralhg midoras ou de pegas irriquietas. E como estio 



todas atarefadas , cada uma no meio de urn circulo de roupas a coroar! A enorrne 
bacia de madeira que, que quando elas vcm e voltarn, lhes serve de cesta, C agora o 
tanque de lavar roupas, e o barril serve de suporte para a bacia (...). (p.117) 

A MISSAO ART/STICA FRANCESA E OS PRlMElROS PROJETOS 
URBAN/STICOS PARA 0 RIO DE JANEIRO 

Em fins de 1815, logo ap6s a elevas9o do Rio de aneiro a capital 
do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algares, atenden d o As conveniCn- 
cias diplomiricas da Inglaterra no Congresso de Viena, o Marques de Ma- 
rialva, embaixador ortuguks na corte francesa, restaurada pela Santa 
Aliansa, e o conde J' a Barca, responsive1 pelas rela des exteriores, encar- 

oaquim Lebreton de reunir artistas franceses dispostos a 
acompan regaram I! 5-10 ao Brasil para constltuir o nGcleo de uma academia de Be- 
las Artes, nos moldes da academia parisiense. 

Em janeiro de 1816, desembarcou no Rio a misdo artistica, da qua1 
faziam arte, entre outros, os pintores Jean-Baptiste Debret eNicolas An- 
toine f aunay, o escultor Auguste, o gravador Charles Pradier e o ar ui- 

Escola ~ e a l  de CiCncias, Artes e 08;cios. 
I teto Grand'ean de Montigny. Em a osto do mesmo ano, foi funda a a 

Esses artistas e tCcnicos, ligados ao derrotado imptrio napo!e8nico, 
tentarlam a "aventura de dar A Corte tro lcal dos Bragansas a dlgnidade 
e a monumentalidade do neocl6ssico". g a d a m  uma concep$o de arte 
e de organizas30 do espa -0 que correspondia A Euro a da raz9o bur 1 P Y, contempor9nea da revo us90 industrial e do traba ho assalariado lvre. 
Como bem observa Afonso Carlos, essas priineiras iniciativas 
"modernizadoras" promovidas pelo monarca portuguCs e sua corte 
inscrevem-se no context0 das contradisdes de uma sociedade de formas90 
colonial, cujo trago fundamental era a escravid90 e o bloqueio tecnol6- 
gico que implicava tal r e l a~ io  social15. 

0 s  fracassos muito mais que os Cxitos da miss30 artipisa francesa, 
contratada para atualizar o gosto e a tecnica do novo imperio, colocam 
em evidCncla a contradi So entre a Europa que tentam importar e a so- 
ciedade plasmada na co f onizas90. 

Ainda nas palavras de Afonso Carlos: 

A realidade que esses anistas encontrarso no Brasil de D.Jo%o far5 corn que 
suas obras e seus projetos fiquern corno eventos contrastantes com a paisagern a a 
rentemente desordenada do espaco colonial. As fontes iconogrificas da 6poca BId 
o testen~unho mais incidente do  contraste entre os eventos arquitetdnicos de urn Grand- 
jean de Montigny ou de um Debret, principzlrnente os rnonumentos efkmeros - cons- 
truidos para as grandes ocasiaes em madeira, corno irnensos cenirios a tentar ocultar 
a realidade legada pela c~ ldn ia '~ .  





liticas, das prociss6es reli iosas, das paradas militares, concebido ara o passeio e o 
descanso d o  povo, com ckafarizes, bancos, 1o.s sob galerias, o "&rumw do Rio de 
Janeiro C idealizado como o centro da vida politics que gravita em torno da imagem 
do monarca. Todas as atividades se ordenam em volta da estitua eqiiestre d o  im- 
terador, cercada pelas estituas simbolizando as dezenove provincias do imperio 

oferecendo a S.M.I. suas homenagens e seus votos19. 

Em 1848, Grandjean de Montigny retomou o ro eto do pallcio 
imperial mas, sob a monarquia vitoriana e burguesa de 6. d edro 11, o culto 
do soberano deu lugar a reocupa -oes de ordem civlca. 0 arquiteto con- 
cebeu, en,tZo, drversos e a lficios p6 6 Iicos: uma biblioteca, uma prefeitura, 
um palbcio para o Tesouro, as sedes do corpo legislativo e do senado etc. 
Quase todos os seus rojetos ficaram no pa el. Em 1820 foi inaugurado 
o prkdio da P r a ~ a  do 8 omkrcio, que depois a g rigou a Alfindega, bem mais 
tarde o Tribunal do Juri e hoje, restaurado, sedia a Casa Fran~a-Brasil. 
Em 1826 concluiu-se a constru$Ao do bem modesto palicio de Belas Ar- 
tes. Grandjean levantou, tambem, um chafariz no centro do mercado e 
outro, na pra a do Roclo Pequeno (depois chamada Pra-a Onze de Ju: C nho). Com re as30 a estes equipamentos, sua originalida h e consistiu em 
substituir os modelos coloniais barrocos e rococos por elementos deco- 
rativos neoclissicos. Importante, ainda, foi a construc;Zo do mercado da 
Candellria, a pedido da municipalidade, para substituir o mercado do peixe 
que se realjzava a cku aberto, na calsada da Prasa do Paso. Concluido em 
1841, inspirava-se no mercado Saint-Germain, edtftcado por Blonde1 em 
Paris (1813-1816). 

Ewbank deixou-nos uma descri@o dele: 

Em cada um de seus uatro lados h i  um port50 e no  centro um chafariz. So- 
ments urn dos lados t ocupa!o por bancas de pelxe, enquafito os  restantes o szo por 
comerciantes de outros Cneros alimenticios e artigos de cozinha. VCem-se pilhas de 
frutas, alinhas, peruse f e i t k s  em gaiolas, macacos e aves silvesrres. Hi  tambem pe- 
quenas\arracas ara a venda de objetos de barro e madeira( ...) D o  lado que faz frente 
para a baia (...) &senrola-se uma cena muito curiosa e interessante. Enquanto grande 
nhmero de barqueiros em suas canoas muito bonitas espera quem queira alu I las, 
urna falua carregada de peixe aproxima-se cada vez em quando da prala e ent5ofirtes 
negros, quase inteiramente nus corn cestos i cabesa, lansam-se nas ondas pretas e su- 
jas de lama ao encontro d o  barco, disputando entre si a fim de passarem i frente 
dos demais e apanhar uma pane da carga a ser desembarcada. Seus gritos e disputas 
assemelham-se ao que se passa no  Niger? 

NOTAS 

1. LAVRADIO, Marqucs do. Rekztdrio. 
2. LINHARES, M.Y.L. 1979, p. 174. 
3. SANTOS, A.C.M. 1379. p. 27. . 
4. PRADO JR., C .  1953, p. 138. 



LINHARES, M.Y.L. 1979, p. 151-2. 
Estimada em doze mil habitantes, em 1713, a po ulasBo da cidade alcansou o pa- 
tamar dos cinqiienta mil habitantes em 1751, devil0 b prosperidade ocasionada pela 
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do  Rio de t n e i r o .  Ver a esse respeito: LOBO, E.M.L. 1978, p. 121-5. 
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nos charcos, at6 mais ou menos a altura da futura Prasa Onze, elo qua1 transitavam 
as canoas e faluas que traziam generos alimenticios ara a ci8ade. A Cidade Nova 
s6 completou seu desenvolvimento no fim do ~ e g u n &  Reinado, quando foram ater- 
rados os Gltimos mangues de S b  Diogo. 
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contCm virios ensaios extremamente interessantes, sobretudo o de Afonso Carlos, 
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Ibidem, p. 31-2. 
COUSTET, R. 1979, p. 67. 
Ibidem, p. 68-70. 
Ib., p. 68. 
EWBANK, T. 1973, p. 74. 



Capltulo 2 
0 IN~CIO DO PROCESS0 DE "MODERNIZAC~O" 

NO RIO DE JANEIRO 

ASPECTOS GERAIS DO PER~ODO DE DISSOLUCAO DAS RE- 
LAGOES ESCRAVISTAS NA SEGUNDA METADE DO SECULO XIX 

A passa em da primeira segunda metade do s<culo X X ,  abrangend? 
o perio d o que se estende de 1840 a 1870, caracterizou-se pela emergtnc~a 
de elementos novos, de forsas poderosas de renovas90 no Smbito da ci- 
dade escravista. 

Sobre esse period0 assim escreveu Maria Yedda Leite Linhares: 

Nos  meados do sku lo ,  a dkcada de 1850-1860 conhece o apogeu de uma se- 
gunda revolucio industrial que se caraaerizou pela introdupgo de novas tkcnicas na 
produpio do aco, pela expansio da economia e dos transportes mais rbpidos, tra- 
duzida na intensificapio notlvel d o  comCrcio internacional. Foi uma Cpoca de oti- 
mismo continuado que se prolongarb at6 1873, momento de sua rimeira crise. Dessa 
forma, abrem-se para as "economias coloniais" novas possibililades de mercado. A 
economia capitalists caberl fornecer capitais e se betieficiar, em contrapartida, do 
aumento d o  consumo nos paises exportadores de matkrias-primas e de generos ali- 
menticios. 0 novo p610 colonial estruturou-se, pois, ao longo da primeira metade 
do &culo XIX, mas 6 se tornarb claro e insofismhel, em termos de um novo sis- 
tema articulado, uma vez vencidas resistencias internas de setores dominantes da so- 
ciedade nacional em formapio. 

NO caso d o  Brasil, k sintomkica a abolipio d o  trdfico negreiro em 1850, as- 
sin1 conlo o foi a lei de terras do mesmo ano: consolidapio politlea do impkrio, ex- 
pans50 do cafi, expando demogrlfica, urbanizapio, desenvolvimento dos trans ortes 
e das mn~unica+ks, ampliafio radativa da faixa de trabalho livre, sobretucfo n u  
cidades. 0 Imperio de D.Pedro e o cafk dos bardes d o  Vale do Paraiba pareciam 
viver o seu apogeu de gandeza e estabilidade (...) 0 Brasil saira d o  marasmo dns 
primeiros dec8nlos d o  sCculo e a arecia como tendo escolhido o seu destino - o de P urn pais essencialmente agricola . 

As transformasties ocorridas na economia mundial, ao longo da se- 
gunda metade do sCculo, influiram decisivamente sobre os rumos da eco- 
nomia e sociedade brasileira, em particular no que concerne h vasta zona 

rodutora de cafk do Vale do Paraiba e seu empbrio, a cidade do Rio de 
$neiro. 

A chamada "segunda revo1uc;lo industrial" projetou a Inglaterra 
cotno a grande potCncia econbmica mundial mas, a seu lado, outros pai- 
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ses, revolucionados tambem pela yande indhstria capitalista, desponta- 
ram no mercado mundial como serios concorrentes. As economias ca- 
pitalistas centrais, Inglaterra e Franga sobretudo, langaram-se vorazmente 
a conquista de novas.fontes de mathias-primas e novos mercados para 
seus produtos e capitals. 0 capital financeiro alastrou seus tenticulos pel? 
regides mais diversas do globo, enquanto que as doutrinas de superiori- 

ade racial e determinism0 geogrifico exaltavam a sangrenta partilha da 
ifrica e a ocupaglo da Asia, em proveito tambbm dos Estados Unidos, 
onde a revolug5o industrial progredia celeremente. 

Impulsionado pelas ferrovias e a navegaGo a vapor, o comCrcio mun- 
dial cresceu num ritmo sem procedentes, ao passo que deixava de ser, cada 
vez mais, o aspect0 principal das relagdes econ8micas internacionais, como 
registra Sergio Silva: 

A passagem do capitalismo a um estlgio superior de seu desenvolvimento 
caracteriza-se precisarnente (...) pelo papel dominante que a partir dessa +oca passa 
a ser desempenhado eias exportafdes de capitais (...) 0 capital 1190 se l~mita mais 
i troca de produtos; %usca agora se apropriar da pr6pria produ~9o a nivel interna- 
ciona12. 

A ampliag5o do mercado internacional e as ofensivas do imperia- 
lismo tiveram como um de seus pressupostos bisicos a modernizaglo de 
economias perifkricas como a brasileira, que foram aparelhadas para res- 
ponderem aos novos fluxos de matkrias-primas e produtos industrializa- 
dos requeridos pela acumula 30 do capital em escala mundial. 

Ainda segundo Sergio Si f va, durante todo o Segundo Reinado, o Bra- 
sil recorreu amplamente aos emprestimos externos, que serviram: 

(...) direta ou indiretamente para o financiamento da imigrac;lo massiva de 
trabalhadores - e portanto para a organiza.90 de um mercado de trabalho no Brasil 
-para a constru~lo de numerosa atradas b ferro, para a implantag90 de virios ou- 
tros servi~os publicos e industriais, tais como a eletricidade, o g k ,  os transportes ur- 
banos, etc, sem falar na pr6pria construc;lo e consolidaflo do Estado'. 

Aos einprestimos - uma das primeiras formas de exportaglo de ca- 
pitais, e nesse periodo, a forma dominante no Brasil - somavam-se os in- 
vestimentos diretos, sobretudo no setor de servisos. 

Tais transformagaes consagraram o sudeste como a regi3o politica, 
econblnica e culturalmente hegembnica no ais. Acentuaram as desigu- 
aldades de crescimento econ8mico regional, /' avorecendo a reprodug50 de 
rela~ZIes de dependtncia em Smbito interno. Entretanto, o deslocamento 
da lavoura do cafe, as aiteragdes nos processes de produg30 aliadas i s  no- 
vas formas de recrutamento da mzo-de-obra iriam cindir o sudeste, num 
espaco de tem o nl0 muito longo, numa lrea escravista decadente e uma 
lrea de fazen 1 as capitalistas dinlmicas. Esse confront0 entre o Vale do 
Paraiba, que alcaniou o auge de suas possibilidades de expanslo na d6- 
cada de 1870, e o Oeste Paulista, que rapidamente se projetou, a partir 
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dai, como a princi a1 regigo produltora do pais;teve impordncia vital para 
o esfacelamento f as bases econ6micas e politleas de sustentag50 do Im- 
pbrio, assim cqmo para o process0 politico que conduziu i instala~So do 
regime republlcano. 

Ao mesmo tem o em que o cafk expandia-se pelo Vale do Paraiba, 
sucessivas leis e acor f os, impostos pela dlplomacia inglesa, procuravam, 
~nutllmente, restringir ou prolbir o trifico de escravos. J5 nas negociag6es 
para o reconhecimento da independencia do Brasil, a Inglaterra condl- 
cionara seu apoio ao fim do trifico; em 1826, D.Pedro I assinou urn con- 
vCniq, comprometendq-% a extingui-lo no prazo de 3 anos. Cinco anos 
depou, a Regencia prolblu a 1mportag5o de negros, mas a oposi -90 dos 
randes proprietirios rurais invrabilizou a med~da. As pr6 rlas hangas  80 Im irio assentavam, cada vez mais, na pros eridade da P avoura escra- 

vista So cafe, e essa dependCncia falava mais krte que a pressio da di- 
plomacia inglesa. 

Em 1845, o Parlamento britanico aprovou a Lei Aberdeen auto- 
rizando o apresamento de qualquer embarcagzo destinada ao trifico de 
escravos e o julgamento sumLio dos infratores por pirataria perante os 
tribunais do almirantado ingles. A esse respeito, diz Skrg~o Buarque de 
Hollanda: 

Em mais de uma ocasib, a revolta suscitada pela violtncia dos cruzeiros in- 
gleses de repressb, que chegavam a apresar navios brasileiros dentro dos nossos por- 
tos, p6de fortalecer de algum modo a corrente de op in ib  favorhel ao prosseguimento 
do trifico, fazendo apelo aos sentimentos patri6tlcos do povo. Por outro lado, a cir- 
cunsttncia de serem rincipalmente portuguesas, nlo brasileiras, as grandes fortunas 
formadas ?i sombra 10 comCrcio negreiro tendia a rnobilizar contra a introduc9o de 
escravos, e, em favor de um govern0 disposto a enfrentCla sem hesita$es, toda des- 
cendincia ainda numerosa dos caramurus da RegCncia. E sabe-se que o nativism0 lu- 
d f o b o  chegou a representar, direta e indiretamente, uma pondedvel influincia no 
movimento para a supresszo do trifico. 0 s  interessados no neg6cio tinham lo rado 
organizar uma extensa rede que salvaguardasse o exercicio franco de suas ativifades. 
Desenvolvendo urn sistema apurado de sinais e avisos coweiros para indicar qual- 

perigo A aproximagfo dos navios negreiros, subvencionando 'ornais, subornando 
uncionirios, estimulando, por todos os modos, a perseguigio po/itica ou policiai aos 
adversirios, jul aram assegurada para sempre a pr6pria impunidade, asslm como a 
invulnerabilida!e de suas transaj6es. Nfo  6 para admirar se, com esse apuelhamento, 
puderam os interessados no trafico promover, mesmo, e principalmente, depois de 
1845 - o ano do Bill Aberdeen - um comCrcio cada vez mals lucrativo e que os trans- 
formaria em verdadeiros ma natas das financas do ImpCrio. Pode-se estimar a im- 
portancia do golpe representack pela lei EusCbio de Queiros, considerando que, naquele 
ano de 1845, o total de ne ros importados fora de 19.463; em 1846, de 50.354; em 
1847, de 16,172; em 1848, & 60.050; em 1849, de 54.W e em 1850,23.?A queda 
sGbita que assinala neste ultimo ano resulta, aliis, nio s6 da a rovafio da l e ~  Eusiblo 
de Que1r6s, que C de 4 de setembro, como da intensificag50 fas atividades britknicas 
de repress20 ao trifico. 

A eficiencia das medidas adotadas reflete-se no fato de, ji em 1851, terem en- 
trado no Pais apenas 3.287 negros, e 700 em 1854'. 
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A ~ P O C A  DE OUR0 DO VALE DO PARA/BA 

A extinlso do trifico pro orcionou, momentaneamente, um grande es- P timulo a prosperidade da avoura cafeeira escravista do Vale do Paraiba. 
Stanley Stein revela que os anos cinqiienta constituiram a dicada de our0 
do vale, grasas ao trafico interprovincial de escravos. Para saldarem suas 
dividas com os especuladores e traficantes, os senhores de engenho do Nor- 
deste e RecGncavo Baiano, seriamente prejudicados pela concorrCncia do 
agGcar de beterraba no mercado europeu, passaram a se desfazer de suas 
"pegas" a pregos elevados, em proveito das pr6speras fazendas de cafk do 
sudeste do pais. 

A despeito dos elevados impostos instituidos, entza para conter o 
trlfico, o numero de escravos na provincia do Rio de Janelro passou de 
119 mil, em 1844, para 370 mil, em 1877. De 1852 a 1859, nela ingres- 
saram anualmente 5.500 escravos. Em 1877, S90 Faulo, Minas Gerais e 
Rio poyuiam 776.434 escravos, mais da metade do total existente em todo 
o Imperio. 

Embora tenha abalado seriamente as pequenas fazendas, o aumento 
do prego do escravo - que quase triplicou entre 1855 e 1875 - beneficiou 
os grandes fazendeiros, ao dobrar os valores das garantias que podiam ofe- 
recer para contrairem novos emprkstimos e expandirem seus cafezais. 0 
valor dos escravos elevou-se at6 o ico de 73% do valor das fazendas, dos P cafezais, de sede e de outras ben eitorias. 

Stein mqstra, inclusive, como se transformaram as feigaes arquite- 
t6nicas e o est~lo de vida nas grandes fazendas, o que atribui, em arte, 

nova mentalidade adquirida pelos filhos dos fazendeiros, forma os na 
Corte ou no estrangeiro. 

'f 
Em seu clissico estudo, Sirgio Buarque de Hollanda ilumina outros 

efeitos econ8micos do colapso do trlfico que atuariam, de forma mais di- 
reta, sobre o espago urbano: 

Essa extins30 de um comCrcio que constituira a ori em de algumas das ma- 
iores e mais dl idas fortunas brasileiras do tempo deveria, krgosamente, deixar em 
disponibilidade os capitais at4 entio comprometidos na im or tagb  de negros. A pos- 
sib~lidade de interesd-10s firrnernente em outros ramos f e  neg6cios nHo erapou a 
alguns esplritos esclarecidos. A pr6pria fundas80 d o  Banco do Brasil de 1851 esti, 
segundo parece, relacionada corn um plano deliberado de aproveitamento de tais re- 
cursos na organizasio de urn grande instituto de crCdito. Maui, promotor da ini- 
ciativa, escreverl quase trinta anos mais tarde, em sua Exposz$o aos Credoyes 
"Acompanhei corn vivo interesse a solugHo desse grave problems; compreendi que 
o contrabando 1-190 odia reerguer-se, desdr que a vontade nacional" estava ao lado 
do ministbrio que Lcretava a supressao do trifico. Reunir os capirais que se viam 
repentinamente deslocados do ilicito comCrcio e faze-10s convergir a um centro onde 
pudessem ir alimentar as for~as  produtivas do pais, foi o pensamento que me surgiu 
na mente, ao ter a certaa de que aquele fato era irrevo ivel". Pode-se assim dizer 
que, das cinzas do tdfico ne reiro,  ria surgir u n ~ a  era 8e aparato sem precedentes 
em nossa hist6ria cornercial. b term8metro dessa transforrnagb s6bita pode ser for- 
necido pelas cifras relativas ao comCrcio exterior do ImpCrio. At4 1850, nossas im- 
portagbes jamais tinhanl chegado a atingir a soma de sessenta mil contos por ano. 
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Entretanto, no  exercicio de 1850-1851, alcan~aram, de urn salto, 76.918:000$000, e 
node 1851 a 1852,92.860:000$000. D e  entao por diante, at6 1864 registram-se alguns 
declinios que, contudo, nzo afetam a tendencia geral para o progressivo aumento de 
quantidade e valores. 

A Snsia de enriquecirnento, favorecida pela excessivas facilidade de crbdito, 
contarninou lo o todas as classes e foi urna das caracterfsticas notiveis desse period0 
de "prosperida$e". 0 fato constituia singular novidade em terra onde a idbia de pro- 
priedade ainda estava intirnarnente vinculada h osse de bens rnais concretos, e ao 
rnesrno tempo rnenos irnpessoais do que urn biiRete de banco ou urna as30 de cam- 
panhia5. 

A esar do cariter es eculativo desse surto de atividades, havia, se- 
ndo 8 aio Prado, um "8ndo mais dlido" que fez da re nda metade % dculo uma 6 oca de "completa remodela~io material %pais'". Um 

incipienre capidism0 ensaiava seus primeiros pwos. A incorpora~Zo de 
dezenas de com anhias, radicadas no urbano, quando ni0 atuando dire- P tamente sobre e e, traduzia um process0 efetivo de concentra~iio de ca- 
pitais e potencializag30 das forsas rodutivas. f 0 C6digo Comercial, promu gad0 em 1850, uniformizou as leis re- 
lativas As falCncias, contratos, hipotecas etc., tornando menos arriscadas 
as operagaes comerciais. Em 1851 foram organizadas 11 companhias, en- 
quanto que entre 1838 e 1850 haviam se formado apenas quatro. Entre 
1852 e 1859, surgiram mais 135 companhias. Das 69 empresas estrangei- 
ras e brasileiras registradas em 1866, excluindo-se os bancos, apenas trts 
eram fabris (um curtume, uma fibrica de tecidos, outra de sabiio e velas). 
Havla 27 empresas de transportes (fluvial, maritimo, ferroviirio e rodo- 
vilrio), 22 companhias de seguros, quatro de mineras30 e 13 companhias 
de servipos Gblicos urbanos. 

N io  o \ stante muitas dessas companhias terem sucumbido As crises 
banclrias de 1857/58,1867 e 1873/75, ou As politicas de contens50 de crk- 

ue punham a nu a instabilidade das novas fortunas, forqas pode- 
ditOs rosas 3 e renovas30 atuavam no Smbito da cidade escravista. Projetando-se 
como a sede do Estado monlrquico centralizador, politicamente estabi- 
lizado, e como o mais r6spero e po uloso emp6rio comercial e finan- 

P P f ceiro do ais, o Rio de aneiro articu ava ao mercado mundial o extenso 
Vale do araiba, que a cancava o auge de suas possibilidades como o G1- 
timo rande reduto da escravidiio no Brasil. 

g o  mesmo ritmo em que as grander plantas6es do vale absorviam 
o estoque final de escravos disseminados pelo pais, abriam-se grandes 
bolsaes para o trabalho assalariado no Rio de Janeiro (e em outros Fen- 
tros urbanos do  litoral), n30 s6 na esfera da produs30 como, principal- 
mente, nas atividades ligadas A circulap30. 0 trabalho assalariado foi 
empregadc na construs30 e acionamento das ferrovias, das novas insta- 
lagaes portulrias, dos servicos urbanos, enfiln em tudo aquilo que cons- 
tituia a evidsncia da "moderniza~30" da capital do impkrio escravocrata. 
Embora subsistisse a estrutura material da cidade escravista colonial, ela 
era cada vez mais transfigurada ela nova trama de relas6es sociais que 
ia se constituindo no espaso ur ! ano. 
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A INTRODUCAO DAS FERROVIAS 

por quarenta anos. 
Em 1840, Thomas Cochrane, shdito inglCs residente no Rio de Ja- 

neiro, assinou um contrato, por 80 anos, obrigando-se a construir urna 
ferrovia ligando a Corte a SSo Paulo. Cochrane chegou a organizar a com- 
panhia, contando com capitais, tCcnicos e materiais rocedentes da In- 
Iaterra, mas o rojeto fracassou, ois os capitalistas e Londres exigiam R !o govern0 a c amada garantu d' e juros. 

'! 
0 s  estimulos oficiais s6 comeqaram a surtir efeitos prlticos depois 

de 1852, quando urna nova lei instituiu para as empresas ferrovihias con- 
di 6es mais vantajosas, inclusive a garantia a seus acionistas de urna ren- 
ta k ilidade minima de 5% para os ca itais empregados, taxa elevada depols 
para 7% com a complementasSo 1 as prov~nc~as? 

Em abril de 1854 foi inaugurada a primeira ferrovia no Brasil, cons- 
truida por Maul, num percurso de 16,9km, ligando Porto Maui, no fundo 
da Baia de Guanabara, A Raiz da Serra, na diresso de Petr6polis. Uma 
linha de navegas90 a vapor pela baia complementava esse projeto ferro- 
vilrio, destinado ao transpone de passageiros entre a Corte e a; cidade de 
veraneio imperial, bem como ao transporte dos gtneros agr~colas pro- 
venientes do Interior fluminense ou de Mmas. Na mesma dkcada, foi aberta 
a estrada UniSo e IndGstria, por urna companhia de carruagens fundada 
por Mariano Proc6pio. Empregando os melhores recursos tkcnicos dis- 
poniveis na kpoca, com um emprkstimo de 700 mil libras obtido em Lon- 
dres, a companhia construiu urna rodovia pavimentada com macadam:, 
maqeada por paradas, armazkns, estibulos e pastayns. Cruzando o rlo 
Paraiba, fazia a ligaslo, por carruagem, entre Petropolis e Juiz de Fora 
em 12 horas (antes, gastavam-se quatro dias). 

Ulna vez assegurada a garantla de juros, outros grupos, alkm de Co- 
chrane, propuseram-se a construir a ferrovia que percorresse o Vale do 
Paraiba, ligando Rio a Minas e S?Lo Paulo 0030 Batista da Fonseca e Be- 
nedito Ottoni, o Visconde de Barbacena, os fazendeiros de Vassouras J o d  
Teixeira Leite, Caetano Furquim e Carlos Teixeira Leite). 0 impasse en- 
tre os grupos que disputavam o privilhgio levou o governoimperia1 a cre- 
denciar seu ministro em Londres para fazer a concesszo d~retamente aos 
banqueiros da City, mas a guerra da Crimkia deitou por terra as nego- 
ciag6es. 
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Em 1855, foi constituida a companhia E.F. D. Pedro 11, presidida 
por Cristiano Benedito Ottoni, tendo o governo imperial como um de 
seus principais acionistas. Um em restimo de 1,5 milhBes de libras foi i levantado na Inglaterra, contratan o-se a construPo do primeiro trecho 
com o empreiteiro inglCs Edward Prlce. 

Sobre esse fato, escreveu Richard Graham: 

Prke teve logo de inicio um desentendimento com a diretoria da companhia. 
0 overno contratou outro engenheiro britinico, Christopher B. Lane, como en- 
gen%eiro consultor para inspecionar o trabalho de Price (...) o presidente da empresa 
convenceu-se de que Lane e Price estavam combinados para prejudicar a companhia, 
substituindo-os por americanos logo que terminou a primeira seglo da ferrovia, em 
1858 (ligando a Corte a Queimados). Estes primeiros quarenta e oito quilBmetros 
custaram.625.991 libras, e n lo  h i  qualquer surpresa em a companhia ter ido i fa- 
18ncia. Em 1865, o governo encampou a linha e passou a operi-la diretamenre'. 

A insistencia com que os relat6rios e documentos oficiais de rne- 
ados do seculo reclamavam da precariedade dos meios de transporte e das 
vias de comunicaqilo deixa claro que a implantagilo das ferrovlas veio re- 
solver um problema skrio de estrangulamento da economia cafeeira do 
Vale do Paraiba. A substitui~lo do transporte em lombo de burro e em 
carros de boi pela estrada de ferro co;respondia a uma necessidade im- 
periosa de expans% da produslo de cafe para atender A crescente demanda 
no mercado ~nternacional. Antes, osfazendeiros viam-se, com fre i i b -  
aa ,  ~mpossrbil~tados de expartarem ~ntegralmente as suas safras. I lkm 
disso, as tropas de mulas, dlspendiosas e arriscadas, mobilizavam cerca de 
20% da forca de trabalho masculina das fazendas, o que se tornou um pro- 
blema sCrio a p b  a extins90 do trlfico de escravos. 

As ferrovias contribuiram, assim, para adiar a inevitivel escassez de 
mlo-de-obra, roporcionando uma "sobrevida" As fazendas escravistas do 
vale, onde to  ! os os bragos puderam se dedicar exclusivamente 1 lavoura 
de exportaglo. Multiplicaram a rapidez e capacidade de transporte e re- 
duziram o custo de rodugilo (o preso do transporte ferrovihio era seis 
vezes menor que o t o animal). Assepraram, finalmente, pregos mais ele- 
vados ara o produto no mercado ~nternacional. 

116m disso, as ferrovias redefiniram a configuragio da rede de po- 
voados, estradas e vias fluviais, atravCs das quais eram recolhidos ao porto 
do Rio de Janeiro os generos de ex ortasilo e os de abastecimento da ci- 
dade. Antes da constru~ilo da E.F. 9. Pedro 11, as tropas de mulas, trans- 
portando em sacas de couro o cafb produzido em municipios fluminenses 
e mineiros, desciam a serra at6 o porto de Iguap, h margens do rio Igua- 
su, florescente emp6rio local de caf6 e outros produtos como apicar, aguar- 
dente, couros, madeiras, frutas, cereais, carvlo etc. 

Em 1833, quando foi elevada a vila, I u a p  era urn dos d grindpais 
ortos da rovincia; sua prospecidade vinha esde a construc;lo a Estrada 

Leal do Eomcrcio, em 1822,  llgando a Corte a Mlnar Gerals. As Iacas 
de cafC eram depositadas nos armazens dos agentes locais dos comissarios 
de cafb, que cuidavam de seu transporte, por meio de chatas, canoas e fa- 
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luas, ao longo dos rios que desaguavam na baia, at6 o porto do Rio de 
Janeiro. 

0 porto da capital drenava ou distribuia mercadorias atraves de uma 
ampla rede de 14 portos fluviais e maritimos, dentre eles o da Estrela, na 
divisa com Ma&; os da Chacrinha e Pau Ferro, na orla da baia; os portos 
da Pedra, do Bento e do Pico, As margens do rio Meriti; os do Anhangh 
e do Pilar, no  rio Pilar; os do  Retiro e Piaba, tamb6m ?is margens do rio 
Iguapu. 

A inau ra 30 do rimeiro trecho ferrovihrio entre a esta~30 de D. 
Pedro 11, e d i E a 6  no &mpo de Santana, e a de Queimados, em 1858, 
foi fatal para a vila de Iguagu: em 1891, a estas3o de Maxambomba usur- 
paria sua condifio de vila, passando a chamar-se Nova Igua~u  em 1916. 

A medida que os trilhos enetravam no vasto territ6rio do caf6, as 
estradas provinciais, quan d' o nfp desapareciam or cornpleto, 
transformavam-se em ramais tributirios da terrovia. ~ m g r i d e s  de futuras 
cidades, as estag6.e~ ferroviirias cenrralizavam todo o movimento de mer- 
cadorias, determinando a decadencia dos povoados 1 margem das antigas 
estradas. Seus comerciantes e arteslos desfaziam-se do que tinham para 
tentar a sorte na Corte. 0 s  fazendeiros abandonavam as casas que man- 
tinham nessas cidades "mortas", transferindo-se para sobrados ou pala- 
cetes no Rio de Janeiro. 

Sobre isso falou Stanley Stein: 

0 prego de uma passagem de estrada de ferro era insignificante, a via5em bas- 
tante ripida para n%o inquietar os  mais timidos e, em poucas horas, as famllias dos 
fazende~ros podiam ir ao Rio para as firias ) 0 s  habitantes da cidade (...) viam 
no declinio comercial e, es eclalmente, socia das cidades provincianas outro sinal 
do que tachavam de centrafizaglo. (...) A restriggo d o  comkcio local trouxe a de- 
cadincia econdmica i sede d o  municipio e das pequenas vilas, antes que aparecessem 
os sinais da decadincia generalizada da lavoura, cujo ritmo de decl~nio mais lento 
tinha suas raizes no  envelhecimento e na diminuigio da forga de trabalho escrava, 
assim como no esgotamento dos cafezais e do solo? 

OS TRANSPORTES MAR/TIMOS 

0 transDorte maritimo de careas e ~assaeeiros tambCm foi revolucionado 
pela ene'rgia a vapor. 0 s  melh~ramento~tecnol6gicos introduzidos nesse 
campo foram decisivos para,a amp1iac;Zo do mercado mundial, em pro- 
veito, sobrecudo, das ex ortapdeide produtos e capitais ingleses. 

Segundo Richard graham: 

A energia a va o r  n%o foi aplicada somente no servigo de transporte de pas- 
sageiros; notiveis mo$fica~6es em navios veleiros estavam tambCm em andamento. 
0 melhor desenho tCcnico desses navios ap6s a reforma d o  sistema de avaliag5o de 
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impostos baseados na tonelagem, mais a publicas50 de uma cornpilag50 estatistica 
dos ventos e correntes feitas em 1850 por Mathew F. Maury, da marinha norte- , 
americana, muito contribuiram para baratear o transporte maritimo, como tambCm 
o que foi feito mais tarde, corn a aplicag%o nos vele~ros de maquinaria que econo- 
mizava service, cascos de ferro e ace, cordames de aso. Finalmente, com o emprego 
do ace, tornou-se possivel a constru 90 de motores a vapor de alta press%o, que n%o 
somente aumentaram a velocidade 20s navios a vapor mas reduziram em 90% a qu- 
antidade de caw30 que tinha de ser transportada, cujo espaso se tornou livre para 
carga. Ji em 1865, a tonelagem de navios a vapor em constru~"a era muito superior 
3 dos veleiroslO. 

A Inglaterra conquistou o dominio quase exclusivo da navegag30 
maritima brasileira, tanto a international como a de cabotagem (atk 1889). 
A Royal Mail Steam Packet Company foi a primeira a estabelecer um 
servi~o regular de vapores entre a Inglaterra e o Brasil, em janeiro de 1851, 
com o pro 6sno de desalojar os cl~ppers norte-americanos do transporte 
maritimo g rasileiro. 0 ponto termlnal dessa linha foi, de inicio, o Rio 
de Janeiro. Em 1869, reagindo A concorrtncia francesa, estendeu-se- at6 
Montevidku e Buenos Aires, incluindo Santos em 1878. 

Segundo Richard Graham, a escolha de Southam ton pela Royal 
Mail como o ponto de origem levou os negociantes de iverpool a fun- 
darem uma linha rival: 

e 
Liverpool era o porto do  distrito algodoeiro, mas n;io s6 os exportadores 

britlnicos estavam interessados. Proietava-se converter Liver~ool  num emo6rio Dara 
o.caft5 e outros produtos brasileiros 'destinados ao none da ~ u r o  a. A lin.6a rival foi 
abandonada em 1855. Dez anos depois, a Liverpool, Brazil a n B ~ i v e r  Plate Steam- 
ship Company iniciou o servigo regular de transporte por navios a vapor entre Bra- 
sil e Inglaterra. Atendendo a,os interesses comercia~s relacionados ao cafC, foi a primeira 
1inha.a vapor a fazer escala em Santos; mais tarde, estabeleceu o trifego entre Brasil- 
-Nova Orleans e New York". 

As companhias de navegas90 a vapor constituiam um dos segmen- 
tos daquilo que Graham chama de "comp.lexo de importasgo e expor- 
tas30": controlado pelo ca ital bridnico, lncluia firmas de importas30 
e exportasilo, companhias d' e seguros, de portos e bancos. 0 s  navlos que 
levavam cafe e trazlam produtos manufaturados podiam ser segurados em 
Londres ou no Rio de Janeiro, em companhias inglesas como a Royal In- 
surance Company, que fazia se uros para o cafe e para as pr6pri;fs fa- 
zendas. Ambas as extrem~dades d o arcui.to era? lubr~ficadas pel0 credito 
br-itinico. As casas importadoras fornec~am crediro aos comerciantes lo- 
cals. 0 s  lucros dos bancos anglo-bras~le~ros, a malorla dos quals fundada 
no inicio da dkcada de 1860, provinham do financiainento das exportac;6es 
e im orta~aes, da es eculaggo com taxas cambiais, do financiamento da 
pro c f  us30 agr~cola e $ a movimentag90 das contas das companhlas ~nglesas 
de estradas de ferro, docas, servisos urbanos etc. 
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0 MOVIMENTO COhllERClAL E OS PRlMElROS MELHORAMENTOS 
PORTUARIOS NO RIO DE JANEIRO 

Em 1877, Borja Castro, diretor das obras da Alfindega, escrevia: 

, A  cidade do Rio de Janeiro k a mais rica, populosa, comercial e industrial de 
todo o Impbrio e da America do Sul. Esta supremacia provkm do pono, que Ihe as- 
segura vanta ens eminentes para ser, como k, urn centro de considerhel trdfico corn 
o lnterior e fie suas transa~aes corn o exterior, e t9o grande, ue o comkrcio abrange 
em s u u  evolu~$es 0s territbrios de muitas provinciu, suas~imitrofes e ou t ru  nue 
n90 s90 irnediatamente, as quais encontram no porto os requisitos recisos para facil 
expedig9o dos produtos destinados aos mercados estrangeiros, e o a%utecimento que 
elas necessitam". 

Vejamos de que era constituido o movimento comercial do porto 
do Rio de Janeiro na kpoca. 

Ele concentrava mais da metade do valor total da irnportasb do 
Imperio (155.126:000$000). Na discriminasfo dos produtos ~mportados 
em 1875-1876, sobressaiam por larga diferensa, as manufaturas de algodfo, 
destacando-se, de ,mod0 geral, os produtos pertencentes 1 categoria ali- 
mentasio e vestuario: 

PRODUTOS 
Manufaturas de Algodio 
Ouro, prata, platina etc. 
Sumos de sucos vegetais 
Carnes, peixes etc. 
l i 
i; umes, farindceos 
~e$ras,  terras etc. 
Ferro e aSo 
Peles e couros 
Linho 
Outros objetos 

VALOR OFICIAL 
21.456:140$585 
10.925:8251440 
9.22334991237 
8.514:879$587 
7.6315771469 
4.838:8001466 
4.491:704$126 
3.512:3751907 
3.378:958$878 
3.033:8251336 

20.673:2501604 
97.690:837$635 

Com relas3o A procedkncia dessas mercadorias, quase a metade. do 
valor das importasBes era realizado em proveito da Gr3-Bretanha, seguida, 
bem abaixo, pela Fransa: 

PROCEDENCIA 
GrEBretanha 
F r a n ~ a  
Portugal 
Alemanha 
RepGblica Argentina 
Estados Unidos 
Estado Oriental 
Bklgica 

VALOR OF 
43.193:049 
18.379:32S 
6.8643386 
6.2333446 
6.112:671 
6.034:387 
5.316:205 
3.131:021 
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Outros 

0 porto do Rio de aneiro concentrava quase a inetade do valor 
total das exportasaes do / mpkrio (192.513:400$000). No period0 1875- 
1876, o cafe, sozlnho, perfazia quase 94% do valor das mercadorias ex- 
p?rtadas, e quase a metade do valor total das exportasaes de todo o Im- 
perio. 

PRODUTOS 
Caf6 
Ouro 
Fumo 
Couros 
AlgodSo 
Diamantes 
Ashcar paCa;;;i 
Aguardante 
Outros objetos 

VALOR OFICIAL 
94.500:316$639 
2.561:203$600 
1.305:149$699 

699:391$55$ 
460:256$753 
324:228$890 
200:44l$lf36 
183:508$765 
193:523$470 
44:588$596. 
122:804$302 

100.544:4123565 

Quanto ao destino das ex orta aes, destacavam-se os Estados Uni- 
dos, prlncipais consumidores J' o caf i brasileiro: 

DESTINO 
EUA 
GrS-Bretanha 
Fran~a 
Alemanha 
Canal 
Portugal 
Mediterrineo 
Estado Oriental 
BClgica 
Suecia e Noruega 
Outros 

VALOR OFICIAL 
54.761:592$398 
10.393:414$664 
10.129:348$223 
8.585:136$557 
5.001:894$733 
3.359:870$528 
2.183:089$444 
1.852:232$853 
1.8 16:234$098 
1.072:980$333 
1.388:618$734 

100.544:412$565 

As perspectivas de crescimento das exportacaes de cafk pareciam, 
na 6 oca, ilimitadas. 0 Brasil conquistara, ha pouco, a osis2o de maior 

ro f utor mundial: das 307.000 toneladas mktncas de ca& ilnportados pe- 
k s  Estados Unidos e Europa, coubera-lhe 171.500 toneladas. 0 mercado 
europeu e, sobretudo, o norte-americano ofereciam ainda vastas reservas 
a serem conquistadas pelo pfinci a1 g8nero de exporta@o do impkrio, cujo 
consumo come ava a se dlfunlr  entre as classes trabalhadorasi'. 

0 porto do Rio de Janeiro tinha tambkln importsncia vital para as 
finansas do Estado monlrquico. A renda de sua AlfAndega representava 
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52% do total das rendas alfandeglrias do pais, e 32% da renda geral do 
imperio. Em 1873-1876, a renda media arrecadada na Alfhdega do Rio 
foi de 39.893:002$000; a receita media arrecadada or todas as alfindegas 
do impkrio totalizou 76.393:2248224. A renda pt#~ lica media total foi de 
114.414:126$543. 

I 
As obras executadas na Alfindega, nessa k oca, representaram o mais 

importante melhoramento no porto do Rio d' e Janeiro, antes da grande 
remodelas50 realizada ji no seculo XX, no govern0 de Rodrigues Alves, 
associada A introdu~20 da energia eletrica na movimenta 20 das cargas. 
Segundo Richard Graham: "0s exportadores, os Im orta ores e as com- d h 

anhias de navegac;zo reclamavam melhores facill ades portulrlas e os 
gritinicos se interessavam particularmente por essa parte da infra-estrutura 
bra~ileira"~'. 

0 pr6prio.govern0, is voltas com gastos crescentes, preso I s  en- 
grenagens do capital financeiro international (leia-se, os Rotschilds) tinha 
grande icteresse nas obras da Alfindega, ois, como vimos, a quase to- 
talidade de sua receita provinha da taxago g as importa~ks.  Segundo Borja 
Castro, o objetivo era transformi-la num "verdadeiro estabelecimento de 
Doca", com bacia de abrigo, cais, armazbns, elevadores e guindastes hi- 

AS chamadas "obras internas", iniciadas em 1855, consistiam em 
urn grande armazkm de ferro, 'l concluido, provido de quatro elevadores 
hidraulicos, outros armazens d e um andar e alguns telhelros16. 0 s  melho- 
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ramentos realiydos na Alfindega marcaram a introdus50 da mlquina a 
vapor nos servisos portulrios, a comesar pel0 cravamento das estacas do 
armazkm, onde foi empregado o macaco a vapor fabricado pela firma in- 
glesa Nasmith. No  armazem, uatro elevadorq corn as.respectivas mi- 
quinas fixas fazem descer ou su "$ ir as mercadorias aos diversos andares, 
e uma s6 caldeira de 12 cavalos fornece-lhes o vapor precis0 (...). Todo 
esse maquinismo foi preparado no Rio de Janeiro, nas oficinas dos Srs. 
Maylor & Cia"l7. A mesma casa montava, na kpoca, 22 guindastes hi- 
drlulicos para o cais. N o  principio da Rua do Rosario, construiu-se o prk- 
dio para alojar as caldeiras, reservat6rios, etc. 

0 s  melhoramentos portuirios tornaram-se necesslrios em face da 
crescente defasagem entre a potencializac30 do movimento comercial do 
porto - determinada pela expans50 do mercado mundial e da lavoura es- 
cravlsta do cafk - e a velha estrutura portulria colonial, toda ela acionada 
pela energia brasal do trabalhador escravo. Im unham-se como corolirio 
da ferrovia eda  navegas30 a vappr, na medi& em qu? o porto, eixo da 
vida econ6inrca da cidade, constituia seu nexo de articu1ag"a. 

Sem cais ou pontos para as descargas, a Alfindega se achava desapercebida 
dos meios de se evitarem avarias, demoras, e outros tais prejuizos. 

0 serv i~o  das descargas, moroso e deficiente para as necessidades do comer- 
cio sempre crescente da Capital do Impbrio, tornava-se penoso aos pr6prios empre- . . 
gados. . 

0 s  armazins, sem as precisas acomodaif6es e ma1 combinados, concorriam 
para a imperfeiifzo e demora no serviifo das capatazias, embora o seu pessoal fosse 
relativamente grande". 

Alkm de renovar as instala~aes fisicas, estas obras pretenderam subs- 
tituir, em parte, pela energla a vapor a energia bra~al  do escravo - cada 
vez mais caro e escasso desde a extins90 do trlfico e a subse uente trans- $' ferCncia de escravos urbanos para as fazendas de cafk - visan o daf conta 
do aumento do volume e da velocidade de circulas90 das mercadorias pro- 
vocado pela revolu~9o no transporte terrestre e maritime. 

A esse respeito, escreveu Borja Castro: 

%r sabido que o se rv i~o  das descargas nos cais da Doca d'AIfindega achava-se, 
nZo h i  muito tempo, nas mesmas condi~tks que outrora nos principals portos co- 
merciais da Inglaterra. Guindastes movidos a b r a ~ ~  eram empregados neste s e ~ i i f o ,  
e apesar do crescido n6mero de trabalhadores nZo se conseguia a precisa celeridade. 
0 aumento do comircio reclamava por outro lado a adoifPo de melhor sistema, as- 
sim o Sr. Visconde do Rio Branco, como Ministro dos Neg6cios da Fazenda, resol- 
veu prontamente a dificuldade, ordenando que guindastes hidriulicos fossem assentados 
no cais da Doca, e que as mdquinas destes guindastes tivessem a for a precisa n3o 
d para servi-10s como tambim aos eleuadores dos armazins projetacfos, e em uma 
palavra, os novos maquinismos se tornassem a fonte de qualquer f o r ~ a  que powen- 
tura se necessitasse no  futuro para o serviifo da Docai9. 

Outro aspect0 importante desse rimeiro surto de "modernizjag90" 
do Rio de Janeiro diz respeito 3 loca\zqb das atividades portuarias e 
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suas relacbes cagn o espaco urbano. A constru@o da E. F. D. Pedro I1 
teve grande impact0 sobre a circulae3o de mercadorias no lmbito da ci- 
dade do Rio de Janeiro. 

Antes da ferrovia, o desembarque do cafk e demais gkneros trazidos 
para a Corte ou o embarque dos artigos remetidos para o interior ocor- 
riam na orla da Prainha imedia~aes da atual Prasa Maui), onde atraca- I vam as canoas, chatas e aluas que vinham do fundo da baia ou faziam 
o transbordo dos grandes veleiros estrangeiros. Ao longo da praia, des- 
cendo a Rua de S. Bento at6 a Rua da Quitanda, erguiam-se as casas co- 
misslrias. Ewbank mostrou-nos que as turmas de escrayos transportavam 
as mercadorias das embarca~aes diretamente a seus locals de destino e con- 
sumo. 

Quando os trilhos da E.F. D. Pedro 11 penetraram e se ramificaram 
no vale do Paraiba, a maior parte do cafb passou ser desembarcado na 
estasgo ferrovikia do Campo de Santana. Dali, tinha de atravessar, em * 

pesados carro~bes, o emaranhado d6dalo de ruas estreitas e congestiona- 
das at6 as instala~8es portuirias e alfandeglrias. 0 mesmo acontecia, em 
sentido inverso, com as mercadorias destinadas A zona interiorana tribu- 
tiria da capital. 

Uma parede montanhosa isolava da cidade o litoral de Valongo, 
Gamboa e SaGde, que, como vimos,ji abrigava, em meados do sCculo, qu- 
arteiraes populosos, numerosos trapiches e pequenos cais de madeira. A 
Rua da Imperatriz era a Gnica brecha para transpor esse obsticulo; e por 
ela fluia tamb6m o transporte de mercadorias, mergulhando, em seguida, 
no tortuoso did210 da cidade. 

As principais instalasbes do porto, em particular a Alflndega, 
localizavam-se na vertente maritima central da cidade. Borja Castro deixa 
claro que havia interesse em mant&-las ai, separadas da Gamboa e SaGde 
que, a esar de seus excelentes ancoradouros, eram Areas perigosamente 
insalu 1 res. 
Tal escolha espacial resultava tambCm do interesse em preservar a maior 
contigiiidade possivel entre a zona portuiria e o centro comercial- 
-financeiro-residential, assim como a estreita subordinac;3o do movimento 
de importafio e exporta~5o ao instrumento fiscal do Estado - a Alfandega. 

Ainda segundo Borja Castro: 

Ao none  da ilha das Cobras o mar C muito manso, as mar& muito pe uenas 
mas havendo falta de ventila@o e o calor sendo muito forte, a marinhagem 10s na: 
vios sofre ai os  efeitos da febre amarela em maior escala que nos ancoradouros do 
sul da ilha, como em frente Alfindega e no ancoradouro dos navios de uerra (ponta 
do Calabouso). Neste particular, a Doca da Alfindega acha-se em exceinte posi~90, 
e mais ainda por fiuar na parte mais povoada da cidade, tendo muitas ruas para o 
trinsito das mercadorias, o que n30 sucede na SaGde e Gamboa. A Alfindega do Rio 
de Janeiro (...) esti em osic9o cSmoda para o comQcio. A Visconde de  Itaboraf, 

ue Ihe fica em frente, !larga e mais se tornari guando conduir-se o novo edifkio 
l a  Prasa do  ComCrcio e Correio, que lhe dari  uma saida ara a Rua do Rosbio. 
de maneira que a Alfindega se achari neste tempo circunfada por largas ruas em 
direta comunicap30 com toda a cidade. A mesma coisa n3o se d i  nas enseadas da SaG- 
de e Gamboa que (...) n8o gozam de condi~6es favorheis aos estrangeirosm. 
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Quando foi publicado este relatbrio, viporavam jl duas concessaes 
para a erfuragio e explorasio de tGneis atraves dos morros que isolavam 
a Gamboa e a Sa6de da planicie central. Uma das concessaes incluia tam- 
b6m a exploragilo de uma linha de carrls para o transporte de cargas. 

Em dezembro de 1875, o governo imperial concedera ao engenheiro 
Jos6 Basilio Magno de Carvalho privilkgio exclusivo, por 25 anos, ara 
a construg30 de um t h e 1  no morro de S5o Bento, coqunicando a i u a  
da Prainha corn o largo do mesmo nome. A companhla teria direito a 
cobrar edlgios difeyenci.ado> dos pedestres, animais de sela ou carga e 
carros S e um ou dols anlmvs. 

0 ourro decreto, de marGo de 1875, era mais ambicioso: concedia 
ao engenhe~ro Clemente Tisserand e a Am6rico de Castro privil6gio por 
30 anos para a perfuragio de um t h e 1  no morro do Llvramento, espe- 
cificando, inclusiye, que deviam ser usadas as brocas Burleigh rock drills. 

0 s  concesslonlrios deveriam abrir uma rua entre a da Princesa dos 
Cajuelros e a entrada do tGnel, dando prolongamento A de Santana, e ou- 
tra ma da saida do tGnel at6 as Ruas Nova do Livramento e da Harmonia. 
0 s  trilhos partiriam,do campo da Aclamasio, em dires5o A Rua de San- 
tana, at6 encontrar a nova rua aberta, se indo depois por aquela pro- 
jetada i saida do t h e 1  at6 a Harmonia, g o n d e  partiriam don ramais: 
urn para a Rua da SaGde, at6 o cruzamento com a do Livramento; o outro 
pela Rua da Gamboa, at6 o fim da praia. 

No  interior do tGnel, deveria ser reservado espago para o prolon- 
amento da Estrada de Ferro D. Pedro I1 at6 uma estasio marit~ma, no 

ktoral da Gamboa, re o governo assim o exigisse. 
0 s  concessionirios teriam direito A percepsio de urn pedlgio, sendo 

as tarifas de carga e viajantes as mesmas que 16 vigoravam para a Com- 
anhia Locomotora, fundada por Assls Sllvelra, a primeira companhia de 

Eondes de carga que efetivamente funcionou, fazendo o transporte do cafe 
da estag3o D. Pedro II at6 a SaGdeZ1. 

Quando esteve no Rio de Janeiro, em 1846, Thomas Ewbank havia 
se referldo ao penoso esforso dos burros que puxavam carrosas pelas ruas 
estreitas e desniveladas da Cidade Velha, e acrescentava: 

Mas, se 6 assim, que se poded dizer dos sacrificios de suor e mGsculos hu- 
manos, incessanternente oferecidos nessas ruas corno se fossern elas outros tantos al- 
tares: o sacrificio dos escravos jungidos a pesados carrogi3es, cujas rodas, rangendo 
sob enormes cargas, fazern estremecer as paredes e os  soalhos das casas pr6xirnq 
o sacrificio dos escravos ofegantes em seu lento e tortuoso avanso, retesando os rnhs- 
culos a ponto de dilacerd-los? Toda a parte comercial do Rio C sinaularmente bern 
adaptadi 1 colocag%o de trilhos, e se os brasileiros continuam resorvidos a usar ne- 
gros corno bestas de carga, seria de seu interesse colocar trilhos nas ruas*. 

Transcorreram quase duas d6cadas antes que os primeiros trilhos 
fossem, de fato, assentados para o transporte de cargas no Smbito da el- 
dade do Rio de Janeiro. 

Segundo os Estatutos aprovados pelo Decreto n? 3568, de 20 de de- 
zembro de 1865, a Companhia Locomotora tinha por finalidade prin- 
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cipal Q tnnsgortq urbano do cafe ensacado, "estabelecendo carris de ferro 
9% m a s  necess4rias para o seu traje~o dos ponros em que desembarca ou 
embarsa at6 s s  armaztns dos comissirios e ensacadores2J." 

$6 em a g s t o  de 1872 a.Locomotora deu inicio As suas atividades. 
N o  relatdrlo apresentada B primeira assemblkia dos acionistas, em agosto 
do arlq sep!?te, o erente fundador, AntBnio Vitor Assis Silveira, his- li torlava 39 dlflculda es que encontrara para levantar capital: 

Percorri - casa a casa - todos o s  Srs. negociantes de cafe (...) Poucos foram 
as que poucas aches subscreveram (...) pela repercussb da crise financeira da Cpoca: 
o s  anos compreendidos entre 1865 e 1868, passando pela crise banckia de 1867, fo- 
ram de d e p r e o ,  y d a  yIa mobilizas50 de tropu para a Guerra do Paraguai 
e a necess~dade de esvlar a imentos para abastecer o s  militares no sul. 

Cam a apsio do  negociante de cafC Domingos Moitinho, conse- 
guiu distribuir a maior parte das a-8es em 1871; o pr6prio Moitinho ad- 
quiriu 725 das 12 mil asses, com valor unitirio de 200 mil rtis, perfaxndo 
urn capital total de 2.4QQ contos. De acordo com o primeiro relat6rio da 
campanhia, de agosto de 1873, cerca de 50°h das ay6es estavam concen- 
rradas em mSos de 14 acionistas. 

A Lacarnotora empregava unicamente m5o-de-obra livre, cerca de 
75Q t~abalhadores. Em parecer da CornissSo de Contas, de outubro de 1873, 
a propriedade de escravos foi considerada contrlria aos fins da empresa 
e, em agosto do  ano seguinte, Q gerente comunicou a venda de seus fil- 
timos 21 escravos. 

Assis Si!veirapaogloriava-se de sua superioridade tecnol$(ca em re- 
l ?~ lo  aos meios ate encfo usados afa o do cafC: asta con- P siderar que Cia, L?c~met?ra o aria compreender que 
vmha apttrfeqaar Q slstema, libertando desses carroyaes 
enormes qve eseragam os calyamentos e ameayam transeuntes". 

A reaq.80 d ~ s  proprietirios de carroyas n50 tardou. Em 1872, 
sindlc'aram=se qa Empresa de Transpyte Urbano de Mercadorias, quc con- 
grepu  quase ;codas as casas comissarias, os ensacadores e exportadores. 
A concsrrenaa 1-190 durou muito tempo e, em outubro do mesmo ano, 
a Locomotora enFain.pou a empresa, tomando posse de 23 escravos, 115 
carroy6es, 352 animals e todp seu material rodante. Executou obras para 
facilltar o transparte de cafe, como, por exemplo, o aumento da ponte 
da eseas3a da%Prainha (antigo trapiche Maui) ' para fazer com os carros 
da Carnpanhra o einbarque do caf6 nos vapores das linhas do Pacifico, 
Hamburgo e Nova York". 
, Vejamos ual foi o seu deseinpenho no transporte urbano de caf6, 
nos anos IR~O.(hlos relat6rrios seinrstrais apresentados A assembl6ia dos 
acionisras, consta uin juadro estatistico do trifico de mercadorias pe1,as 
sefdes de "1inportac;lo , "Passagem" e "ExportaySo", figurando nesta ul- 
tima as nhineros relacionados As sacas de cafC e tainbCm aos "fardos, cou- 
ros e chifres". 
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No periodo cornpreendido entre 1873-1878, a cornpanhia transpor- 
tou as seguintes quantidades de sacas de cafk (de 6Okg): 

I? Semestre 2? Semestre Total 

Comparando esses valores corn a ueles referentes ao-cafk expedido 
das diversas estagaes da E.F. D. Pedro I? para a Corte, verifica-se a grande 
importsncia que a companhia assumira no transporte urbano do produto. 

CAFB EXPEDIDO DAS ESTAC~ES 

No mesrno periodo, o porto do Rio de Janeiro exportou: 

De 1873 a 1876, a cornp?nhia movirnentou uma quantidade de sa- 
cas su erior b que chegaram a EstacSo da Corte, exercendo, portanto, 
virtua P monop6lio de seu transporte para os trapiches antes de serem em- 
barcados. 

Em 1878, a Locomotora fundiu-se com mais 3 cornpanhias de carris 
para formar a Companhia de Carris Urbanos. Contudo, enquanto exis- 
tiu corno ernpresa independente, obteve lucros relativamente baixos no 
servigo do transporte do cafi. Desde o prirneiro relatdrio, esse problerna 
6 enunciado mas nunca resolvido. A rimeira assernblkia dos acionistas, 
o gerente declarou que "o algarismo d' a despesa comparado com a receita 
eleva-se a urna.propory?io que em circunstlncias norrnais seria desani- 
madora". A prirneira conta "Ganhos e Perdas" da companhia a resen- 
tou urn saldo de quase 70 contos, proporcionando urn divldendo t e 5.000 
rCis por ac90. N o  se ndo sernestre de 1873, os lucros baixararn para 33 
contos, e os dividen r os, para 2.400 rkis por ag9o.O gerente garantiu aos 
acionistas que, "servindo a cornpanhia aos seus fregueses corn mais ra- 
pidez, pelo menos t90 perfeitarnente pelos mesrnos pregos por que fazem 
os particulares i de se esperar que o tempo lhe tra a a ~referena?, e a 

1 se tem a astado do grtrnio". 
B coadjuva -50 do comCrcio e o regress0 dos poucos regueses de cafe que 

0 prirneiro semestre de 1874 redundou num saldo negativo de 20 
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contos, atribuido "A t30 aturada paralisas30 nas entradas de caf6, prin- 
cipal sen30 a Gnica fonte de nossa receita de cargas". Empregados foram 
demitidps, alguns im6veis vendidos e, naquele mesmo semestre, a com- 
panhia ~niciou o serviso de transporte de passageiros, em trCs linhas que 
inicialmente faziam 30 viagens &Arias, cruzando 900 vezes a Rua Direita 
(atual Primeiro de Marso). 

0 relat6rio de maio de 1877, apresentava a despesa e a receita dos 
servi~os de passageiros e de cargas, separadamente: . 

RECEITA DESPESA LUCROS 

I? sem. 1875 152.5105000 101.1075000 51.4035000 
2? sem. 1875 165.9915000 118.3585000 47.6345000 
I? sem. 1876 155.398s 000 104.3895000 51.0095000 
2P sem. 1876 158.3045 000 104.4825000 53.821f000 

RECEITA DESPESA LUCROS 

I? sem. 1875 256.8265000 228.8215000 28.0065000 
2? sem. 1875 274.4955000 247.4315000 27.0625000 
I? sem. 1876 189.1295000 191.7225000 2.5925000 
2: sem. 1876 227.0731000 207.8235000 19.2495000 

Por esses dados, verifica-se ue a se 30 de passageiros, embora pro- 
porcionasse uma receita menor, o 't erecia . f  ucros maiores. A comisszo que 
estudou as contas de setembro de 1877 reconheceu que "da ses3o de pas- 
sageiros de ende em grande parte o futuro de nossa Companhia que jl 
come~a a c! ebuxar-se sob bons auspicios". 

0 gerente atribuia a baixa rentabilidade do transporte de cargas ao 
alto preso da jornada de trabalho (3 mil rCis no segundo semestre de 1874): 

(...) os servisos de importas30 e passagensnos causam continuos prejuizos. 
S6 o serviso de exportado cobre as despesas de custeio. A capsa Gnica deste resul- 
tad0 estl na despropors30 de paga para o valor de trabalho (...). Quando todos os 
valores se elevam e todos os services o b d m  maiores retribui~ties, nzo se compreende 
realmente que certas remunera~aes permaneSam estacionkias. Corn efeito, quando 
se considera que a taxa do carreto do cafe mantim-se como na hpoca em ue se pa- 
gavam jornais de l 5 W  a ltb000, e se atenta no alto jornal de hoje 310007, che ar 
ae-i  i conclwlo de que n b  haverl esforso que pour  conjvnr o d i  t( ~cit .  ~onceid$idd 
que um jornaleiro possa mover 4Wsacas or dia (b  que C materialmente impossivel , 
temor gue, pela midia de taxa atuJ da &a. ele produziria 256W por um salkio e 
35 00d4. 

d 

Quando a Locomotora iniciou suas atividades, em 1872, jl estavam pron- 
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tos o cais e os armazens da Companhia das .Docas de D. Pedro 11, cons- 
irujdos na orla da SaGde e Gamboa, por ~ n ~ c ~ a t ~ v a  de Andre Rebougas. 
Esse empreendimento ortuirio defrontou-se com a encarnigada o osiglo 
de Mariano Procdpio (onstrutor da estrada Comerc~o e indhtri$ e seus 
sbcios, numa campanh~a que, com o apolo de virlos vereadores e do pr6- 
p r i ~  Visconde do Rio Branco, disputou, tambCm, o controle do trans- 
pOrte do cafk e outras mercadorias entre a orla portukia e a estaglo 
terminal da E. F, D, Pedro II. 

Folheandpse o Dia'rio de Andre Rebougas, podemos ter uma idCia 
do alcaace das disputas entre grupos capitallstas pel0 controle exclusivo 
de diversos servi~os de natureza urbana que se estruturavam no contextq 
da ripida desagregaglo do escrav~smo e da passagem para o trabalho as- 
salariado, Concorreod~ pela ~bten@o de zonas fie pr~vilegio exclusivo, 
ver;dadeiras "fatias" do urbano? tais interesses rojetavam-se fundo no in- P terior da burocracia do Estado !mper~al, entye a~andg, de um lado, os po- 
derosos consbrcips, que reynjam engenheiros, proprietirios rurais, 
abastados e nobil~tados comerciantes e especuladores, bancos e compa- 
nhias estrangeiras; de outro lado, os func~onirios e figuras politicas do- 
minaotes da monarquia. 0 imperador figurava, aparentemente, como o 
fie1 da balanca ou o centro "neutro" de converg6ncia e equllibrio dos mG1- 
tiplos interesses capitalistas privados conflitantes. 

Andre Rebougas participou at.ivamente das articulagaes parlamen- 
tares, visando a aprovaglo de uma 1e1 era1 sobre docas e estradas deferro B que delimitasse o campo de atuag9o os grupos capitalistas nacionau,. as- 
sociados ao capital.ingl&s, e consignasse pantagens fiscais e econ6m1cas 

arantia de juros, aenc3o de d re~ tos  de importaglo e de recrutamento k empregados) is  companhias privadas que cobigavam, em todas as pro- 
vincias do imperio, a exploraslo do promissor campo das obras pGb11cas. 

No ano de 1870, envolveu-se com a formaglo de numerosas com. 
panhias, simultaneamente, nos campos da navegaglo a vapor (Alto Pa- 
rani a Uruguai), das ferrovias (Anton~na a Curitiba] Parani a Mato Grosso, 
Paraiba do Norte), exploraglo florestal etc. Na area das atividades porz 
tuirias, empenhou-se pela formas50 das companhias das Docas da 
Alfindega e das Docas de D. Pedro 11, ambas no Rio de aneiro, assim b como de outras empresas para os portos do Maranhlo, Ca edelo, Recife 
e Bahia. N o  Rio de Janeiro, projetou tambkm a construg90 do cais pre- 
visto por Charles Neate, desde o Pharoux Praga XV ate o antigo Ar- L 4 senal de Guerra, e outro cais, do Trapiche aui ao rapiche da Pedra 
de Sal, na orla da Prainha. Disputou, sem exito, a concesslo de uma com- 
panhia para abastecer de igua a populag90 da cida*. 

Desses projetos e empreendimentos, somente tres chegaram a se c a s  
cretizar: a Cia. Docas da Alfindega, A Cia. Docas de D. Pedro 11 e a Cia. 
Florestal Paranaenseu. 

Percorrendo-se as anotagaes esparsas contidas no Dikrto, k possivel 
reconstituir os percalgos que marcaram a forma~90 das companh~as para 
explorar as atividades portuirias no Rio de Janeiro. 

Em 28 de outubro de 1867, aproveitando a visita do imperador b 
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obras da AlfSndega, Rebou~as mostrou-lhe os planos das docas que-pro- 
jetara para as enseadas da Gamboa e SaGde (segundo o modelo dos dlques 
de Edson Clark), que serviriam de estasio maritima para a E. F. D. Pedro 
11, evitando, de.ssa forma, o grave problema de circulag30 entre o ter- 
minal fe~rovi4rlo e. o porto. 

0 lmperador ~nteressou-se pel0 projeto, e consentiu que fossem cha- 
madas Docas de D. Pedro 11. A noticla teve grande repercussio e no dia 
seguinte, Rebougas recebeu a visita de Jansen Lima, que pleiteava a li- 
ga@o da E.F. D. Pedro I1 21 Gamboa atravks de um t h e 1  no morro do 
Livramento. Veio oferecer-lhe a fus3o de sua empresa com as Docas de 
D. Pedro II. 

Comenta Rebou~as: 

Disse-lhe que nBo ueria forgar a Companhia das Docas a l i  ar  seus trilhos 
ao Caminho de Ferro de 8. Pedro I1 por tGnel, parecendeme pre&rivel a IigagIo 
por  um ramal costeando o litoral, sobre um cais construido de modo a deixar uma 
zona arsaz larga para a cons t ru~Io  de Docas no  futuro. Animei-o, contudo, a pros- 
se uir na sua empresa, que constituiri em todo o caso um importante melhoramento 
ur%ano. (p. 156) 

Ao mesmo tempo em que encaminhava o edido de concessio, que 
incluia um persistente jo o de influ2ncias visan o conquistar as boas gra- k a 
gas de politicos e altos unclon4rios da Corte, iniciou os contatos com 
os capitalistas articulados ao com lexo importasio-exponaf?~. 

Decidiu associar-se a W. F. Pones e este, por sun vez, conmrdou 
em fazer entrar o Youle, da casa Estevio Bank & Cia., na Empresa de 
Docas de D. Pedro 11, dando-lhe 20°/0 de lucros". (p. .157) 

Em 3 de julho de 1868 recebeu em seu escrit6rlo os irmios Fre- 
derick e Stanley Youle e W. F. Jones: "concordaram que Frederick Youle 
que deve voltar para a Inglaterrak..) re encarregaria de ir desde j6 dis- 
pondo tudo para a organiza~io da ompanhia, logo que tivissemos o De- 
creto da Concessio. Dei-lhes amplos poderes sobre a transferencia de 
priviligio". (p. 168) 

Ao mesmo tempo em que articulava a formagio desta corn anhia, 
Rebougas apresentou ao Ministro da Fazenda, Visconde de itaboral? pro- 
jeto de converter, tambkm, as Docas da AlfSndega em empresa particular, 

Expuslhe a idiia (...) de organizar uma companhia para concluir a Doc& e 
fazer por empreitada o serv1c;o das capatazias, movimento de doca e armazena em 
Aprovou muno a idiia (...I f inndo  mesmo de ind ior  0s capitalistas que podello b$ 
-la a efeito, nzo achando o Visconde de Itaborai inconveniente algurn em s r  a com- 
panhia organizada e gerida por negociantes ingleses. (p. 172) 

Em reuniio com o senador Bernardo de Sousa F r ? n ~ o  e o conse- 
lheiro Faria, ambos interessados no empreend~mento, fol do rmado  de 
que "vlrias casas inglesas se tinham espontaneamente oferecido ara en- ! trar na empresa, e que ela ia adquirindo popularidade, sobretu o entre 
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que estavam realmente entusiasmados com a idkia" 
em 5 de novembro de ,1868, reuniram-se os fun- 
Doca da Alfandega, no salfo da Prasa do Comircio: 

A sesslo foi presidida pelo vereador Josh Joa uim de Lima e Silva Sobrinho, 
serviu de secretkio e lavrou a ata Francisco Jose PaLeco. Havia a roximadamente 
15 pessoas; uardei lembranga das seguintes - Gnselheiro Faria e (omendador Ma- 
riano ~ r o c k p i o  Ferrein Lage, entre 0s quais figuei sentado, ca italista Bernardo Ri- 
beiro de Carvdho, Dr. J o b  Manuel Perelra da Sllva, capitalista hrumond, ~ r .  Castro 
$ n n t e  do Jornal do Commercio), Stanley P. You*, capitalista Torres (irmlo do 

isconde de Itaborai, que n l 0  julguei bem pensada a sua resenga), capitalista Je- 
rBnimo de Mesquita, corn anheiro de Faria na direglo da C!ompanhia Brasileira de 
Paquetes a Vapor. (p. 1747 

Em fevereiro de 1869, a subscris%o para a Companhia alcan~ava a 
cifra de 450:000$000. Enquanto isso, rosseguiam as articulasbes ara a 

E d f formasfo da Com anhia das Docas e D. Pedro 11, contra a qua eram 
urdidos vlrios em arasos por grupos rivais que dis utavam o controle B do transporte urbano e das opera@es de embarque e esembarque do cafk. 
Curioso C que muitos dos nomes que figuravam entre os fundadores da 
Companhia das Docas da Alfhdega estavam empenhados em solapar a 
Docas de D. Pedro 11.0 Cxito ou fracasso do empreendimento dependia, 
em Gltima instincia, do jogo de influ&ncias em nivel de Estado. (p. 177-8) 

Obtida a concesdo, reunidos os capitalistas, realizou-se em agosto 
de 1871 a primeira reunifo da Diretoria das Docas de D. Pedro 11, que 
nomeou Rebousas gerente, com vencimentos de 14:400$000. 

Sucediam-se, no entanto, as intrigas e presGes no Senado, na CSmara 
Municipal e entre os ministros articulados ao ru o rival de Mariano Pro- 
cApio, que projetava construir um "caminho 3 e f err0 metropolitano para 
ligar a E.F. D. Pedro I1 ao mar, em oposisfo n30 sb i s  Docas de D. Pedro 
I1 como tambCm i Cia. Locomotora". 

0 Bar30 de Maul interveio, propondo "um acordo entre as Docas 
de D. Pedro I1 e a empresa metropolitana: Disse-lhe que nfo repugnaya 
a esse acordo, uma vez abandonadas as idCias de monop6lio de comkrcio 
de cafk de Mariano Proc6pioY'. 

Em outubro de 1871, Maul explicou-lhe como "entendiam a fusfo 
corn o Metropolitano o Mariano Proc6pio e seus engenheiros - verda- 
deira absor~30, subsistindo s6 os erros da metropolitana (...)". E, em se- 
guida, exclama Rebousas: 

Uma palavra caracteriza a hist6ria da organizaglo da Companhia'das Docas 
de D. Pedro I1 - traiglol 

Desde os diretores Mariano Proc6pio e Mesquita, signatlrios do emprkstimo 
Rotschild, at6 os acionistas, que s6 subscreveram agbes para vendblas! (p. 196-7) 

Uma manipula~io traisoeira do grupo rival na Bolsa de Valores corn 
as asbes da companhia, visando desprest~gii-lo e arruini-la, obrigou Re- 
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bou~as a promover sua total reorganizac30. Em 8 de outubro de 1871, 
foi substituido no cargo de lnspetor das obras da Alfiindega por Borja Cas- 
tro, que qualifica de "inimigo rancoroso meu desde a Ex osi~3o de Lo~i- 
dres ..." Aproveitando a oportunidade, seus adversirios 2 esferiram outro 
olpe duro contra a Docas de D. Pedro 11, que teve negado o embarque 

8e cafe e alfande amento nos trapiches que arrendan. (p. 197) 
Em a osto e 1872., Rebougas artiu para a Europa, "para levantar 

c f  
8 

as difimlda es externas e lnternas da 8 ompanhia". Percorreu o Velho Con- 
tinente e tambkm os Estados Unidos, visitando instala~aes portuirias e 
estabelecimentos industriais, fazendo contatos com engenheiros e, capi- 
tallstas ligados ao financiamento e execug3o desse ti o de melhoramen- 
tos. Em julho do ano seguinte, reassumiu seu cargo c f  e gerente das Docas . 
de D. Pedro 11. Retomou o rojeto de extenslo das docas e de construg30 
do cais do Largo do Pa o.  Riclou nrudos para o arrasamento do Morro 
de S3o Bento e ligaglo ias Docas de D. Pedro 11 com a da AlfSndega, com 
abertura dc novas ruas para o comercio, mas o im erador recebeu o pro- 
let0 com frieza, declarando-lhe: "Temo muito o I - f  aussmann~anismo' . (p. 
261) 

A ele se opunha tambem "a Companhia Locomotora, arrendatiria 
do Trapiche Maui, que queria impedir o tra~ado das Docas em frente desse 
trapiche". (p. 262) 

Por sua vez, o Ministro da Fazenda, Visconde do Rio Branco, con- 
tinuava a criar todo o tipo de dificuldade h sobrevivCncia da empresa, 
"sofismando o embarque de cafk h Cia. Pedro 11". 0 imperador lim~tava- 
-se a aconselhar "que passasse a m i  vontade do visconde". Em setembro 
de 1873, a diretoria debateu as condigaes do novo decreto de concess30 
comunicadas pel0 Ministro da Agricultura: "A mor pane era de um ri- 
go! fiscal exagerado, e nSo permitla a Companhia meios de vida.". Mesmo 
asslm, ela sobreviveu e, em 9 de maio de 1874, Rebou~as consignava em 
seu Diirio: "Atracou ao cais das Docas de D. Pedro I1 o I? vapor estran- 
geiro - o 'Lalande' de Liverpool". (p. 267) 

Em junho de 1876, os diretores da com anhia solicitaram ao Bar30 
de Cotegipe que fossem fkdos ,  em regime dehitivo, seus direitos e obri- 
gac6es. 0 mlnistro, porem, sur reendeu-os com a decisfo de encampar 
as Docas de D. Pedro 11. Em ju 7 ho de 1877, Rebou~as redigia o Gltimo 
relat6rio da companhia. No seu Diirio, consignava outra deceps3oi o di- 
retor das Obras PGblicas da capital, Buarque de Macedo, pretendia 
encarregh-lo da construg30 de um cais na Gamboa destinado a servlr de 
estasSo maritima h E.F. D. Pedro 11, mas por decisfo do inspetor de obras, 
que era ningukm mais do que Francisco Perei~a Passos, o projeto foi en- 
tregue ao engenheiro Franc!sco Bicalho. Ironlcamente, em 12 de dezem- 
bro de 1878, a Clmara Municiyal votou a denominag30 de Rua Rebougas 
dquela ue ligava a Rua da Saude h fachada central do ArmazCm n? 5 das . 
Docas g e D. Pedro 11. 
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N O T A S  

LINHARES, M.Y. L. 1979, p. 150. 
SILVA, S. 1976, p. 30-2. 
Ibidem, p. 34. 
HOLANDA, S.B. de. 1976, p. 43-4. 
Ibidem, p. 45. 
PRADO JR., C. 1953. 
0 lucro das companhias ferrovilrias n90 advinha apenas dos rendimentos pro or 
cionados peIo transpone de mercadorias ou passageiros. AS primeiras companii; 
reivindicaram e obtlveram o que se tornou norma em todos os decretos de conces- 
l o :  a garantia de juros sobre o capital empatado e tambCm o direito de desapro- 
priaglo de terras ?s margens das ferrovias. 0 pa amento dos juros era computado 
pela ex ten lo  em quilBrnetros de trilhos assentafos, o que tornava vanta'oso o tra- 
 ado mais r i n u o ~ .  de fazenda em fazenda. Para pagar os juros is cornpanhias, quase 
sempre estrangelras, o Estado precisou contrair vultosos emprbtimos junto a ban- 
cos ~gualmente estrangeiros. 
GRAHAM, R. p. 61-2. 
De inlcio, parte do capital aplicado nas ferrovias roveio diretamente da cafeicul- 
t u n ,  re resentando assim, uma nova oponunidaie de inversio para o capital ca- 
feeiro. R ferrovia fiuminenses, porem, ao contririo do ue ocorreu com as paulistas, 
lo o se tornaram deficithias, refletindo a crise latente !as plantagbes escravistas do 
vafe do Paraiba. 
Segundo Wilson Cano, a expansio ferrovilria na regi%o fluminense, em sua maior 
pane, ocorreu depois que as plantacbes de cafC jl estavam maturadas, salvo no que 
se refere a panes da expanlo  cafeeira ocorrida na dCcada de 70 na regiio oriental, 
n%o exercendo assim o primeiro papel de "criadora de terras" (como ocorreu com 
a maior ane  das ferrovlas paulistas) e d trazendo economias externas numa si tuacb 
retarda& no tempo. (CANO, W. 1968, p. 29-30) 
STEIN, S. 1961, p. 135-6. 
GRAHAM, R. p. 14. 
Ibidem, p. 95-6. 
CASTRO, B. 1877, p. 45. 
Declarava Borja Castro: 

Apesar da grande exportat.90 do Brasil, o cafi n io  C no estrangeiro 
urn gknero que possa ser consumldo pelas classes menos favorecidas da for- 
tuna; C antes um produto privilegiado que, por seu elevado prego, 1130 toca 
a todos. Iwo rova que o Brasil n lo  deve temer por muitos anos excesso de 
proc+glo. ( . . J ~ u n c a  o cafe poderl ser reduzido no nosso pair ao ue 6 hoje 
o agucar, porque a chicbria n i o  C competidor sCrio do cafC, como abeterraba 
do agircar-decana. (p. 52-3) 

GRAHAM, R. p. 97-8. 
Andre Rebougas assumiu a direplo das obras da Alfindega em 8 de outubro de 1866. 
Nesse dia, registrava em seu Dia'rio: 

Principiaram a embaragar-me corn empenhos; a Marquesa de Olinda 
escreveu hoje a meu pai, pedindo-lhe que conservasse nas obras da Alfindega 
seis escravos seus. Uma senhora, que se disse ser parenta do Conselheiro Be- 
aurepaire Rohan, teve a simplicidade de mandar-me chamar com a maior 
instancia para pedir-me que um preto seu passage de servente a pedreiro. 

k impossivel saber qua1 a pro orp8o de escravos de ganho entre os trabalhadores em- 
p p d o s  nas obras. Seja y a f f o r ,  a forma m m o  era contabilizada a jornada de tra- 

a1 o parece indicar uma grande flutuag90 dos trabalhadores cotidianamente 
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recrutados. 
Examinando, em seu primeiro dia de serviso, os livros de escriturado, observa Re- 
boups: 

0 sistema de escriturasa'o do pessoal 6 muito semelhante ao adotado 
por mim em Santa Catarina, tem um aperfei~oamento interessante imitando . - 
as obras de Grinsby. 
0 losango no livro d o  ponto indica a presenGa do obreiro, nos quatro qu- 
artos em que C dividido o dia, o duplo losango indicaria os o i t ~  quartos e 
o sinal 6/4 ou salirio e meio. 

Sempre que se refere aos trabalhadores, Reboupas faz distincHo entre "obreiros" e 
"empregados", sendo que destes muitos eram estrangeiros, como se depreende da 
segulnte observac3o: 

Esqueci-me de mencionar que ontem recebi, no  escritbrio, uma carta 
anbnima, acusando vlrios em regados das Obras de terem grandes venci- 
mentos por protepa'o do engenReiro Neate, principalmente os de origem es- 
tran eira. 
Na folha de pagamento da segunda quinzena de junho de 1867 constavam 
498 operdrios e 13:7005950 de sallrios. 

dEBOUCAS, A. 1938, p. 137-8, 152. 
16. 0 armazbn~ de ferro, corn quatro avimentos, ocupando uma lr ta  de quase 19.000m2 

era, na verd.de, o dnico que re .Java em condisdes de prestar wrvi(os i Alfindega, 
pdrque os deniais n8o passavam de velhos telheiros, escuros e pequenos. Projetado 
p;ra suportar 16 mil toneladas de carga, nl0 podia porCm receber grandes pesos, por- 
qiie e'stdva assentado 1 beira de um cais sem muita solidez, sobre terreno de grande 
compressibilidade. Antes mesmo de ficar pronto, suas paredes jl apresentavam re- 
calque e estavam desaprumadas. Em 1877, construia-se outro armazem de dimensa'o 
menor. 

17. CASTRO, B. 1877, p. 38. 
18. No inicio de seu relatbrio, Borja Castro apresenta uma descri~lo minuciosa e erudita 

da bala do Rio de Janeiro. Chama a atenc;Zo o contraste entre a preocupagHo do au- 
tor corn o rigor "cientifico" - o uso de conceitos e conhecimentos tCcnicos apren- 
didos recentemente na Europa e aplicados ao dominio concreto da produ Zo e 
ciaula l o  de riquezas - e, por outro lado, o recuissimo conhecimento do okjeto. 
0 s  darfos estatkticos provlnham de Balbi e gu they .  Faziam-se as primeiras sonda- 
ens para conhecer a profundidade da baia, com base nas remotas informa~des de 

bero Lopes e d o  corsario franc& Duguay-Trouin. 
A novidade dos equipamentos e mCtodos utilizados no  estudo das chuvas, ventos, 
atividades magniticas, regime das mares etc. representava um salto de qualidade t3o 
significative quanto o ocorrido no inicio deste seculo, com a moderniza 20 do porto F, e a introduplo da energia eletrica. Salta 1 vista o confront0 de "escalas entre esses 
dois contextos hist6ricos. Todas as ruas mencionadas por Borja Castro como largas, 
parricularmente a Visconde de Itaborai, seriam consideradas intoleravelmente estrei- 
tas quando demolidas por Pereira Passos em 1903-1906. 

19. CASTRO, B. 1877, p. 39. 
20. Ibidem, p. 18-9. 
21. 0 primeiro tdnel foi objeto d o  Decreto nP 6.084, de 30/12/875 e o segundo, do De- 

creto n05.885, de 13/03/875. 
Em maio de 1875, duas novas cllusulas foram incluidas neste dltimo decreto: se o 
overno, no prazo de 33 anos, autorizasse a abertura de outro t h e 1  entre os morros 

8a Conceipio e do Nheco, Americo de Castro e Clemente Tisserand seriam os con- 
cessionlrios preferidos; durante o mesmo prazo, o govern0 n b  concederia a outra 
empresa autoriuc;Ho para assentamento de carris nas ruas por eles abertas ou alargadas. 
A exposiplo de obras pdblicas em 1875. Publicaslo oficial. Rio de Janeiro, 1876, p. 
343-8. 
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22. EWBANK, T. 1973, p. 92, v. 1. 
23. ESTATUTOS da Companhia Locomotora com as alterafdes feitas pelo Decreto no 

6.006, de 9 de outubro de 1875. 
Outros documentos consultados para compor esta breve descric90 das atividades da 
companhia foram: 
C6dz o adminiwrativo ah Companhia Locomotora; Parecwes a resentadoi: I Assembldia 
Geraf dos ~c ionbtax  Rclatd&s da ermcia da Companhia kcomotora apresentados 
2 Assembldia Geral nos anos 1813h8. 

24. RELAT~RIOS da gerencia da Companhia Locomotora apresentados i AssemblCia 
Geral nos anos 1873/78. 

25. Rebou~as foi urn dos principais defensores de uma politica estatal "modernizadora" 
e liberal, que consistia na concesslio de estimulos e privilbgios a empress particu- 
lares, financiadas ou diretamente geridas telo ca ital estrangeiro, visando "a pronta 
realiza~50 das obras de utilidade pliblica . A rJaG8o entre Estado e interesses pri- 
vados propugnada por Reboyas e outros defensores da modernizado foi, na Cpoca, 
objeto de grandes conrrovCnias, particularmente nas instituicdes ue, A sombra do 
manto imperial, congregavam engenheiros e mCdicos. Em dezemxro de 1867, Re- 
b o u ~ a s  foi eleito, como representante das "novas idkias", para a comissio de reforma 
dos estatutos do Instituto Politbcnico, da ual faziam parte tambbm os engenheiros 
Gabaglia e Luz, de posi~go conservadora.%m 20 de marco, anotara em seu Dia'rio: 

Ao meio-dia compareceu finalmente o Dr. Gabaglia i conferencia so- 
bre as Docas de D. Pedro 11, edida desde sexta-feira da semana assada. Est6 
inabalivel na obsoleta idCia que o Governo deve conaruir Boca e todas 
as obras riblicas. 

ds t re i - lhe  a Membia, que precedeu o projeto de tarifa da Doca da 
Alfindega, e fiz-lhe ver que fora ideada como meio de incitar a constryc!o 
de docas no Rio de Janeiro por intermkdio de companhias; ue o principle 
de c o n s t r u ~ b  de docas por Companhias j6 estava sanciona& pela votac?io 
dos projetos na CBmara dos Deputados. Em toda a discussb mostrou-se ab- 
solutista, restritivista, rotineiro, enfim, ate a medula dos ossos! Pobre Brasil, 
que tem ainda tais homens decidindo dos seus destinos. I 

REHOUCAS, A. 1938, p. 159, 164. 
Todas as referencia seguintes serio relativas a essa edic8o. 



Capitulo 3 
A REESTRUTURACAO DOS SISTEMAS DE AGUA E 

ESGOTOS DO RIO DE JANEIRO 

0 SISTEMA COLONIAL ESCRAVISTA DE DISTRIBUICAO DE AGUA 

Com 0s olhos de um industrial que enriquecera fabricando canos para 
a florescente cidade de Nova York, Ewbank observou, com particular 
atenglo, o abastecirnento de igua ?i cidade, quando a visitou em 1846. Des- 
creveu rninuciosamente o sistema empre ado na construplo do aque$uto 
da Carioca, que abastecia a maior pane c f  os chafarizes e,bicas ~ n d e  a agua 
era recolhida e distribuida em barris. E conclui seu estudo com um co- 
mentlrio onde transparece, nitidamente, o confront0 entre a raaonalr- 
dade moderna que presidia o sistema de distribuiglo nas cidades capitalistas 
europiias e norte-americanas e a aparente irracionalidade do sistema es- 
cravrsta de dwribuiplo empregado, desde os tempos da col6nia, na crdade 
do Rio de Janeiro: 

A natureza supre, com abundincia, este elemento necessdrio 1 vida, e pode 
mesmo entregClo 1 porta de cada habitante e erguC-lo a qualquer andar da casa. A o  
invks porCm, de  aceitar a oferta da natureza, os  governantes fazem a dgua descer em 
calhas abertas at6 as ruas mais baixas, e dai, entzo, trans ortam-na para cima, dia e 
noite, at6 as casas mais altas, em regando ara isso miltares de  escravos, corn um 
custo anual que excede ?i uele p e k  ual cafa residencia teria seu encanamento pr6- 
prio e permanente  E ne&urna c i d l e  da t e r n  6 ,  quanro a isso, mais favoreiida que 
o Rio de Janeiro'. 

At6 meados do seculo assado, o abastecirnento de igua fazia-se atra- 
vCs das bicas, dos popos ph ! licos e, principalmente, do! chafarizes, Y- aglutinavam selnpre ulna rnultrdlo de escrayos domCsticos e de gan .o 
-como as lavadeiras, personagens t5o caracterrs;icas da cidade. .O chafarrz 
da Carioca, o mais antigo e importante, possuia cerca de 30 bicas;.os ou- 
tros, trCs ou quatro. Seus encanamentos alimentavam tambCm diversas 
bicas phblicas freqiientadas por uma vizinhan~a local. 

0 s  popos - publicos ou nio - formavarn um sistem? ahernat jvo, mais 
antigo que os chafar~zes. A primeira ~rovidCncla de Estacio de Sa, ao fun- 
dar a cidade, foi a abertura de um pogo para dar igu? de beber a seus ha- 
bitantcs. Muitos desses pogos existiam ainda no seculo XIX, mas n90 
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resistiram 3 expans!o e condensa So da malha urbana; suas l p a s  foram 
contaminadas pelas infiltra~aes su terrineas. Alguns p o ~ o s  mals famosos cram-o do Poneiro, na base do morro do Castelo, em frente ao convent0 
da Aluda, o da Miseric6rdia, na vertente oposta, o Pocinho da Glbria, 
no inicio do Catete etc. 

Uma pritica "privada" comum era o recolhimento das lguas das 
chuvas em cisternas. Ela desapareceu.no inicio do skculo XX, em con- 
seqiihncia da generaliza~io do abastecimento a domicilio e da campanha 
sanitaria de erradica~go do mosquito transmissor da febre amarela, rea- 
lizada or Osvaldo Cruz. fin 1840, fundou-se uma empresa para explorar o serviso de "Pipas 
~ ' h ~ u a " ,  transportadas por uma frota de carrosas, de duas rodas, pu- 
xadas por burros. Essa tosca variante do sistema escravista de distribui~zo 
por barris subsistiu por rnais de urn dculo. Di.stribuia, perern, uma par- 
cela muito pequena do total das iguas aproveitadas no sistema dos cha- 
farizes. 

Em 1850, o sistema de chafarizes e bicas Gblicas estava ainda em 
expansio, porch cada vez mais defasado e insuiciente em relasilo i s  ne- 
cessidades de uma popula~lo e de uma cidade em ripido crescimento. Se- 
gundo o "Mapa de distribuisgo d'igua em 1847", os chafarizes abasteciam 
principalmente a Cidade Velha (que comesava a deixar de ser toda a ci- 
dade, para se converter na su? area central), assim como os bairros da G16- 
ria, Si0 Crist6vS0, Catumbi, Botafogo e o distante arrabalde do Cosme 
Velho. Entre 1850 e 1860, os encanamentos avansaram da Tijuca para o 
Alto da Boa Vista; do Andarai Grande em dire~go a S. Francisco Xavier, 
Engenho Novo, Catumbi e Engenho Velho; do Campo de S90 Crist6vSo 

ara o Caju; do Engenho Novo para Pedregulho; de Benfica para Praia 
$uena. Percorriam, assim, or contornos mais extremos da expansSo ur- 
bana, que progredia ela Cidade Nova em dire~So 1 Tijuca e i Zona Norte. 
Por outro lado, da 8 arioca, os encanamentos avanqaram em dire$"a a Bo- 
tafogo e at6 o fim dessa orla, no Hospicio de D. Pedro 112. 

Depois da extingo do trlfico negreiro em 1850, iniciou-se a 
"modernizagSo" do sistema de distribui~ilo de 1 a, com a instalasSo de 
uma rede domiciliar com tubos de ferro e apare ?l hos hidriulicos impor- 
tados da Inglaterra, sob a supervislo de engenheiros contratados, em sua 
maioria, no exterior. 

Teve inicio no Rio de Janeiro a comercializasSo da igua, que dei- 
xou de ser um bem natural para se transformar em mercadoria, revestida 
de um valor de troca. 0 capital - e corn ele, uma nova base tecnol6gica 
- penetraram na esfera de uma necessidade vital, potencializada pelo c:es- 
cimento da popula@o e pelo conjunto de transformasBes s6cioecon6micas 
que revolv~am a estrutura urbana da cidade. 

0 reverso da medalha foi a desagrega@o da forma escravista de dis- 
tribu~ .i- So , da i ‘f" a, qua1 seja: a mobiliza~lo cotidiana de um contingente 
cons1 eravel a popula~io escrava urbana para desempenhar um servi~o 
inscrito na esfera privada da unidade domestica do senhor. Esse sistema 
desagregou-se rapidamente, por forga do encarecimento e da escassez de 
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m3ode-obra, provocados ela transfersncia de escravos urbanos para as 
fazendas de cafk do Vale f o Paraiba, bem como pel0 recrutamento ma- 
cis0 de negros para lutarem no Paraguai. 

Isso nSo si ifica que a economta "natural" da igua tenha desapa- 8" recido. Ao lado o sistema de comercializas90 - que beneficiou os setores 
privilegiados da opulag50 -, subsistiu, durante muito tempo, a forma de 
distribuisilo em \ arris - ou sua vers5o modern?: as latas de 4 a -, mo- 
bilizando nSo mais milha,res de escravos a servi~o de seus sen !? ores, 
rim milhares de roletarios", escravos de suas pr6prias neceaidaJ!' 

Em meados “i o sbculo, Miguel de Frias trouxe para a Corte o sis- 
tema de encanamento "sob press9oY'. Substituiu o velho encanamento do 
Maracan5 pelo novo, instalou uma rede de torneiras nas es uinas das ruas 
e o sistema de penas d'hpa para suprir prkdios. AS penas 8 'igua - forma 
de distribui@o caracteri.stica dos encanamentos sob press50 - consistiam 
numa fenda ue permitla a passagem de um volume f i o  de 4gua (entre 
1.200 e 1.500 9 itros dibrios), para serviso dos prkdios. N90 havia medisSo 
de consumo, mas um limite mkimo pr6-fixado. Em 1860, havia jl 1.900 
penas d'dgua instaladas na cidade e 670 torneiras. 

Como dizem Bulhaes e Reis, apesar da implantas30 desses primei- 
ros segmentos da rede de abastecimento domiciliar: 

(...) poucos anos bastaram para ficar a administras90 p6blica (...) na mais ab- 
wluta im ossibilidade de atender aos incessantes e cada vez mais numerows pedidos 
de pena $6 ua (...) Ao findar-se, pois, o dec8nio 1860-1810, e n  sobremodo aflitira 
a s~tuaylo 8: cidade (..) As penas roncedidas aos amigos pan suprimento a domi- 
cilio tinham se convert~do em mais uma f icsb  (...) e, junto Is torneiras das esquinas 
e aos chafarizes, formava a popula~So contristadoras taninas, em que cada qua1 es- 
perava inativo, impaciente e rus uento - horas sem tempo pela sua v a  de encher, 
as gotas, uma pequena lata, quanc!o nio um simples moringue, apenassuficiente para 
iludir a sede ou cozinhar a alimentas90 do dia'. 

De fato, em seu relat6rio de 1866 o inspetor era1 de Obras PG- 3 blicas, Bulhaes de Carvalho, alertava o ministro o Impkrio I?- "continuas re resenta~aes da populas90 da cidade i falta no a astecl- 
mento de 4guaR. Essas penlirias tornavam-se cada vez m i s  dramltic?~ cpm 
o correr dos anos, sobretudo no ver90, a "esta~io calmosa" que coincldla 
com as e ldemias de febre amarela. As princlpais causas da escassez, na 
opiniSo c f  o inspetor-geral, residiam na insufici6ncia dos de bsitos de re- 

S C cepg5o e de reserva, de todos os encanamentos erais e secun arios de ferro, 
que se achavam obstruidos, e no pequeno vo ume dos mananclals apro- 
veitados. 

A Caixa da Carioca, rincipal reservatbrio da cidade, recebia qua- 
tro milhaes de litros por $ la, mas tinha capacidade para armazenar,um 
volume mjximo de 675.000 litros. A Caixa da Tijuca recebia, em medla, 
18,5 milhaes de litros por dia, e armazenava 43.480 litros. 0 s  dois resey- 
vat6rios n50 eram suficientes para sustentar o consumo da cidade por mais 
de seis horas, em caso de estiagem. 

Prosseguia o inspetor-geral: 
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Se toda lgua fornecida pelos mananciais (...) chegasse a seu desrino, teriamos 
por habitante cerca de 90 litros dilrio o ue C insuficiente para uma cidade situada S 1 q  em urn clirna igual ao Rio de Janeiro. 

AMm cia insuficiCncia dos mananciais mais pr6ximos 1 cidade, ha- 
via um fator agravante: a derrubada indiscriminada das matas 1s suas mar- 
gens pela industria do lenheiro e carvoeiro, especialmente na serra do 
Andarai Grande, de onde provinha a bgua para o Engenho Novo, Penha, 
Caju e Benfica. Durante as estiagens, secava o curs? dos mananciais e a 
popula~30 ficava A seca. Nos veraes calorentos do Rio de Janeiro, 

absoluta falta d'dgua. 
qulndo a peste ressecava muito libios, a populac30 era afligida, As vezes, pe a mais 

Escrevia AndrC Rebousas em seu DiCirio, em I? de agosto de 1870: 
"A seca atingiu urn ponto desconhecido desde 1847 que habito o Rio de 
Janeiro". 

0 quadro era sombrio, sobretudo em razgo da mortalidade causada 
pela febre amarela naquele ano. De tr&s bbitos em 1868 e 272 no ano se- 
guinte, saltara para I.! 18 vitimas. 

Premido pelas arcunst9ncias, o govern0 imperial tomou medidas 
de emergencia, das quais artici ?u Rebousas comq en enheiro do Mi- 
nistkrio da Agricultura e 8bras  Publicas e sem prejuim e sua fungo  de 
inspetor das obras da Alfindega. 

a 
As medidas executadas pela comissao nomeada As pressas para re- 

gularizar o abastecimento consistiram no aumento-dos reservatbrios dos 
rios Macacos, Trapicheiro etc., na reforma e amplia~90 da canal1zas90 e 
na recuperaslo de alguns po 0s. 

Contra essas medidas d e emergCncia ergueram:?, porkm, os pro- 
prietbr~os das terras onde se localizavam os mananclals e cursos d'agua 
que a comiss30 queria canalizar: Armou-se uma violenta campanha, en- 
volvendo muitas notabilidades influentes. 

Escrevia Andre Rebousas, em 3 de agosto: 

0 Ministro da Agricultura mandou-me charnar 1 CSmara dos Deputados. Es- 
tava ji corn medo dos pro rietlrios, e procurando interpretar restritivamente as ins- 
truf6es que redigimos no l a  1P 1 noite. J6 achava exageradas as providencias tomadas. 
Mandou sustar a abertura de novos ofos. 

Fui depois para o escrit6rio & obras, onde se me apresentou Francisco de 
Siqueira Dias, dizendo-se meeiro com o Conde de Bonfim, nas lguas e terrenos do 
Tnpicheiro. Mostrei-lhe a nota do oficio havia redigido o Mininro da Agri- 
cultura e que ia enderefar ao Conde de Bon Im e aos outros proprietbios de lguas. 

Em setembro de 1870, respondendo a urn artigo calunioso do 
jornal A Rgorrnu, afirmava: "Cometemos o grande crime de dar, em 30 
dias, 2.400.000 litros dibrios de bgua ao Rto de Janeiro ...5' Era bas- 
tante, mas n3o o suficiente para atender 1 demanda cada vez maior da 
cidade. 

Serenada a situasgo de calamidade pGblica, Reboucas reassumiu as 
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suas fun~bes nas obras da Alfindega e suas gestbes em pro1 da Compa- 
nhia Docas D. Pedro XI. Junto com outros upos rivvs, empenhou-se 
tamMm em fundar uma companhia para o a I? astecimento de agua e che- 
gou a rocunr capitalistas dispostos a financibla, mas o r j e t o  malogrou. 

huma  audi8ncia com o imperador, em junho e 1870, Rebougas 
tentou convend-lo a: 

(...) mandar fazer os estudos e as construf6es para o abastecimento d'lgua do 
Rio de aneiro, por engenheiros brasileiros. 

&ombatemor tambim a falsa idiia que tem o lmpendor de dar igua.aos PO- 
b r e s r i t a m e n t e  n u  fontes e lhe demonanmos que muito mais liberal e h~gilnico 
era ar aos pobres lgua em domicilio por urn prego mlnimo. 

Em novembro, D. Pedro I1 recebeu-o novamente e disse: 

(...) ter lido o Memorial e a Propoaasobre a Companhia das Aguas; que gos- 
tara muito das idCias nelas contidas; que igua aos obres a lSOOO por mgs era re- 
almente um beneficio (era esse o ponto mais dificifde f&-lo aceitar; at6 agora d 
consentia lgua ratuita aospobres nas fontes pdblicas e lhes dava grandes vantagens 
para seus trabalios domCst~eos; que a dnica dificulda d e e n  a garantia de juros de 6% 
por temer que n90 houvesse saldo no orSamento; que apresentasse a Proposta aos 
Ministros para entrar nos estudos6. 

Mas outros grupos cobisavam a concess3o para fundar a companhia 
de iguas. Em janeiro de 1871, Rebousas voltou ao imperador: 

(...)entreguei-lhe a nota escrita pela manhl reivindicando a prioridade da idCia 
de empre ar o Rio do Ouro  para o abastecimento do Rio de Janeiro, idCia que hoje 
estuda o #ngenheiro inglb Gono, o uoncorrente mais forte para a empresa de iguas'. 

necessarias. 
Enuncia o relat6rio: 

Pela forma que propomos C fato incontestlvel que o se rv i~o  de abastecimento 
de lgua cidade nenhum encargo trari ao Estado, e antes poderl em poucos anos 
transformar-se em poderosa fonte de renda. 
.................................................. .... ....... 

0 suprimento d'lgua deverl ser obrigatbrio em todas as casas de habitagb 
e edificios de qualquer natureza, existentes na cidade e seus arrabaldes. 

(...) haverl, (...) em pontos convencionais nas ruas, registros de chave, que 
permitam diminuir ou suspender o su rimento As habita~aes uando seja necessh-10. 

Or jardins e hortas de cenas kmenges ,  os hotCis ~ 0 %  ios, casas de banho, i cocheiras, fibricas, estabelecimentos pGblicos, etc. serlo supri os d'igua por meio , 
1 
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de medidores. 
As embarcacaes sera0 supridas em fontes construidas para esse fim por meio 

de medidores apropriados. 
Deverl ser cobrada nas casas de habitacio uma taxa entre 30f000 e 120f000 

por ano, conforme o valor locative. 
Deverl ser estabelecido igualmente um preco razolvel por litro d'lgua in- 

dicado elos medidores. 
630 isentos de qualquer conrribui~20 pelo suprimento d'lgua os hospitais, ca- 

sas de caridade e todos os  prCdios de aluguel inferior ao minimo da dCcima urbana. 

Se a comisslo sugeria converter o abastecimento de igua em servigo 
piiblico administrado pel0 Estado - diferentemente da iluminagio, dos es- 
gotos e transportes, que foram entregues a companhias privadas -, em com- 
pensaggo entregava As em reiteiras a constru$io do novo sistema, 

mdo-lhes a garantia & juros para 0 capital ~nvestido nas obras. Ern 
;yWevereiro de 1876, fol entio celebrado o contrato entre o govern0 
imperial e o empreitejro Antonio Gabrielli, com base em projeto ela- 
borado pelos engenheiros JerBnimo Rodrigues de Morais Jardim e Luis 
Francisco Monte~ro de Barros, da Inspetoria Geral das Obras Pbblicas da 
C ~ r t e . ~  

0 rojeto contemplava o aproveitamento dos rios Douro, Santo An- 
tBnio e ! 90 Pedro, na serra do T inp i ,  a cerca de 53km do Rio de Ja- 
neiro. Esperava-se que estes mananciais somados.aos que ji contribuiam 
para a alimentas30 da cidade, iriam assegurar a dstribuic;lo de 250 litros 
diirios por habltante, calculando-se em 300.000 habitantes a popu1ac;lo 
total. 

Margeando a E.F. D. Pedro 11, os canos de ferro fundido trariam 
as 6 uas destes rios at6 urn grande resewatbrio descoberto, no morro dos 
Tel f grafos, prbximo A esta So de Slo Francisco Xavier. Uma via f6rrea 
"providria ', at6 as caixas 5 e orlgern, faria o service geral de transportes 
para a constru~iio e manuten 30 do a ueduto. 

0 projeto revia tamb d m a amp 7 iag3o dos antigos mananciais da 
Tijuca, Andarai erande, Santa Teresa, Jardim Botinrco, Laranjeiras e Ja- 
care agui, corn a construglo de reservatbrios no Alto da Boa Vista, morro 
de g n t o  Rodrigues, alto do morro de Santa Teresa, vale dos Macacos 
(Jardim Botlnico) e morro da ViGva. 

0 centro seria abastecido por reservatbrios nos morros do Castelo, 
Santa Teresa, Livramento, S. Bento e Glbria, tendo no grande reserva- 
tbrio de S3o Francisco Xavier sua base princi al. 

Alkm da constru~io das represas, canais h' e derivafio, caixas de re- 
~epglo,  reservatbrios e caixas de distribuic;io nos pontos assinalados e da 
instalasio dos canos de chumbo para abastecer os prkdios particulares e 
Gblicos, o contrato celebrado com o empreiteiro Gabrielli previa, tam- 

Lm:  

1. o assentamento, em lugares predeterminados, de aparelhos para extins50 
de inctndios, irrigagio e lavagem das cal~adas, abastecimento das tornei- 
ras ou fontes das ruas e dos mictbrios e latrinas pbblicas; 
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2. instala So de aparelhos ara a,lavagem dos esgotos da cidade, se fossem 2 Yl requlslta os pela Compan la City Improvements, pagando esta a respec- . - 
tiva despesa; 
3. construc;?~ de fontes monumentais ou chafarizes nas prasas, mas ou 
campos deslgnados. 

Com prazo de seis meses para iniciar as obras e cinco anos para 
conclui-las, o empreiteiro recebia por unidades de preso fixadas pela Ins- 
petoria das Obras PGblicas, res onslvel pela supervis3o tkcnica dos pla- 
nos definitivos e da execuc;30 '7 as obras contratadas? 

Ao que tudo indica, a principal recom ensa econbmica do emprei- 
teiro - que tinha garantia de uros assegura a - residia no fornecimento 'i 't' 
dos materiais, ue compreen la urn vasto elenco de itens: tubos de ferro 
fundido e de c 1 umbo; registfos, vdlvulas, torneiras e aparelhos hidrbu- 
I~cos; pontes e pontilhbes; trtlhos; locomotlvas; vagonetes etc. Segundo 
o contrato, recebia 12 libras ou 106$668 por tonelada de material metl- 
lico, em libras esterlinas, titulos da divida phblica externa ou em moeda 
do pais. As obras e o restante do material eram.pagos em moeda nacional 
ou titulos da divida pGblica interna, segundo a cotas30 do dia. Em marso- 
de 1876, menos de um m&s apbs a assinatura de contrato, Buarque de Ma- 
cedo, diretor das Obras PGblicas, publicou nos jornais uma demonstrac;zo 
para que ficassem "perfeitamente conhecidos os elementos ue serviram 
de base ao prec;o de & 12 por tonelada de tubos de ferro ? undido ..." 

PRECO DA TONELADA DE FERRO 

Custo em Inglaterra do ferro fundido, em tubos retos, corn especificapaes 
inclusive coltarizagio e transporte at6 bordo 
Transporte (calculado pane segundo o peso dos tubos, parte pelo espapo 
ocupado ate o porto do Rio de Janeiro e descarga 
Se uro, d' espachos, acondicionamento nos trans ones, carga e descarga dos 
tu%os no tramway ou na Estrada D. Pedro I[ 2% 
InspepSo nas fibr~cas 

10% para quebras, nos transpclnes at6 o depbito, na co1ocar;So e nas trts 
experiincias com presslo de L9 atmosferas 
Lucro do empreiteiro: 10% 

& 7-5s. - Od. 
& 2-0s. - Od. 

19s. - Od. 
19s. - 4d. 

& 11-7s. - 8d. 

AlCm dos lo%, era praxe que o contratante obtivesse "0s 5% de aba- 
timento que em geral s30 concedidos pelas flbricas quando as encomen- 
das s30 feitas por fabricantes". 

Inaugurado em 1880, o novo sistema de abastecimento de a ua foi -2 celebrado como o inicio de uma nova era para a vida e a salubri ad! da 
capital do ImpCrio, 0 sistema ampliou enormemente o volume de agua 
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fornecido 3 cidade3e deu rande impulso A rede de abastecimento do- 
miciliar, mas a "solu~90 definitiva" foi em muito pouco te.mpo superada 
pel0 crescimento urbano e o continup desmatamento, deixando os ma- 
nanciais a descoberto e a po ulag90 ainda exposta As secas, nas estiagens. 

Se a ampliapso da re B e de distribuis90 a domicilio era um indice. 
da "modernizac;90" da cidade, o nirmero tambkm crescente de habitantes 
excluidos do acesso a esse genera vital constituia um indicador da qua- 
lidade social dessa modernlzas90: 

(...) nas estalagens ou cortisos, onde vivem aglomerados centenas de indivi- 
duos, eram os moradores obrigados a fazer Ion as viagens se ueriam conseguir dgua 
(...). As 5 uas do Rio da Carioca ) principaKmente (...) t iAam ido gradualmente 
min uanio, de mado que. ao f i n k  o terceiro quarrel do dculo XIX, achavam-se 
ji r e k d a s  a insignificant. lacrimal, insuficiente quase para alimentar regularmenre 
o afamado chafarlz (da Cariocalo. 

Vimos que o contrato com Gabrielli mantivera o sistema de cha- 
farizes e bicas phblicas. Em 1882 o Ministkrio da Agricultura, Via~So e 
Obras Pliblicas, preocu ado com a penirria da populasio nil0 beneficiada 
eelos encanamentos iomiciliares, determinou a construsio de 14 

monumentais fontes de ferro", inauguradas, com estardalhaso, em 1885: 
no Lar o do Depbsito, Largo da M9e do Bispo, Matadouro (atual Prasa 
da Ban 8 eira), S9o Domingos, Jockey Club atual Maracanz), Santa Rita, 
Lapa, Prasa ~ 9 0  Salvador, Catete, Vinte e 6 ito de Marso e D. Pedro 11. 
Entretanto, essas fontes phblicas logo f!caram conhecidas como "chafarizes 
monumentalmente secos", devido irregularidade de seus servi~os. 

0 SISTEMA COLONIAL ESCRAVISTA DE ESGOTOS 

Atk meados do dculo XIX, os esgotos da cidade do Rio de Janeiro erzm 
despejados nas valas ou ptaias, por meio de barris transportados por es- 
cravos, os soturnos ".tigres", que percorriam as ruas com sua carga re- 
pu nante, tarde da noite. Numerosas valas a cku aberto rasgavam a cidade 
vel !I a em vfrias dire~iies. Recolhiam grande pane das imundicies daquela 
opulosa Area, transformando-se em focos de peTene infeesilo e insalu- 

Endad". Outras form?s comuns de esgotamento, ~gualmente condenadas 
pelos medicos higienistas, eram as fossas e sumidouros, encontrados es- 
pecialmente nos arrabaldes do Rio de Janeiro. 

A medida que se agravava o quadro sanitirio da cidade, especial- 
mente desde a primeira grande epidemia de febre amarela, em 1850, o sis- 
tema de es otos tornou-se o pr!n~pal ,alvp da. campanha movida pelos 
medicos e, f ogo, por toda a "opiniio publics", ~lustrada em favor de me- 
lhorarnentos que saneassem a capital do Imperio. As valas, sumidouros 
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e fossas negras causavam a infecc;%o do l~ngol de lgua subterrineo e, se- 
gundo as concep~bes m6dicas a!nda dominantes, contaminavam o ar com 
seus phtridos miasmas, propiciando o desenvolvimento da febre tif6ide, 
&era, diarr6ias infecciosas, febre amarela e de urn sem-nbmero de mo- 
lkstias. 

Consta que o Rio de Janeiro foi uma das primeiras capitais do mundo 
a contratar uma com anhia para instalar o moderno sistema domiciliar 
de esgotos (para uns ? oi a terceira capital, depoi* de Londres e Paris; para 
outros, ap.en?s Hambur o e as.maiores cidades da Inglaterra precederam 
nessa iniciat~va o Rio cf e Janeiro). 

Vimos que o abastecimento de lgua foi, de inicio, disputado por 
duas companhiis, uma delas inglesa, mas perqlaneceu como s e v i ~ o  de 
administrac;50 pGblica.Jl o servigo de esgotos foi entregue, sem hesita~ces, 
em 1862, A Companhia The Rio de Janeiro City Improvements, criada 
pela casa banciria Gleen and Mills. 

Em 1864, entraram em funcionamento os primeiros segmentos da 
rede domiciliar de es otos implantados pela corn anhia e, at6 o fim do 
impkrio, arcela pon t erlvel da populaF3o da cida 'f e foi atingida pelos ser- 
vigos d? &tY. Em 1866, jl funcionavam nos tr6s distritos iniciais em ue 
foi dividida a concess90: S90 Bento (Arsenal), Gamboa e G16ria. Da 1 os 
do Ministkrio da A4ricultura para o ano de 1875 mostram que 14.827 ca- 
sas estavam ligadas a rede de esgotos, o que representava 46,5% do total 
de 30.000 habttasbes exlstentes no mundpio. No mesmo ano, a com- 
panhia inglesa contratou a execuF9o de novos servisos com o govern0 im- 
erial, levando a rede de es otos at6 os bairros de S90 Crist6v90, Engenho 

belho, Rio Comprido e j j u c a  (at6 a Rua Uruguai) que formavam o 4? 
distrito. 

Nos anos oitenta, sucessivas am liasbes nesse distrito levaram a rede 
at6 o bairro dos Trapicheiros. .Aten f eria is  indhstrias que se multiplica- 
vam naquela lrea ue se urbanizava ra idamente, sob comando das com- 
panhias de bondes&aju, Andarai Gran , Vila Isabel, S9o Francisco Xavier 
e Riachuelo). 

ie 

Em direq3o ao vetor sul de expans50 da cidade, Botafogo e Laran- 
jeiras constituiram o 5P distrito. 

Em fins de 1887, a cidade possuia cerca de 30 mil casas esgotadas, 
para um total de 48.576 pr6dios, conforme o censo de 1890, o qye si 

domicliar de esgotos. 
d nifica ue mais de 60% dos pr6dios da cidade estavam conectados a re e 

Aos dois contratos jl assinados com a City Improvements veio 
somar-se, em, 1890, mais urn, revendo o esgotamento de ireas no Jardim 
BotSnico, Gavea e Andarai, 6' em como das zonas suburbanas que se ex- 
pandiam celeremente ao longo da E.F. Central. 

Ao se iniciar o period0 republicano, a rede da City Improvements 
ia at4 os confins da lrea urbana, desde a estas90 terminal dos bondes na 
Glvea atC as oficinas da E.F. Central do Brasil, no Engenho de Dentro". 

Na Coro a f i  do Distrito Federal (1913), Noronha Santos assinala 
a dires3o que e gi a seguiu: 1873 - Catumbi; 1874 - Laranjeiras; 1875 - S90 
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Crist6vl0, Engenho Velho e pane de Botafogo; 1882 - Ponta do Ca'u e 
Fibrica das Chitas; 1884 - Vila Isabel e Andarai Grande; 1890 - subhrbios 
at6 Todos os Santos onde ficavam as Oficinas da E.F. Central do Brasil) 
e bairros do Jardim b otlnico e Andarai Pequeno. 

Apesar de quantitativamente eficaz, o servi~o prestado pela com- 
panhia inglesa fol selnpre criticado como pissimo, tanto nos relatcirios 
oficiais, ue mencionanl as queixas dos moradores como nas membrias, 
artigos e 9 ivros de mid~cos e engenheiros. A cidade tornara-se aparente- 
mente mais asseada. As valas foram esvaziadas, o mau cheiro melhorou, 
a aparCncia geral modificou-se. Mesmo assim, as condic;aes de salubridade 
ploraram, e os defeitos, agora, estavam escondidos no subsolo. Alarmado 
com as criticas A City, o vice-c6nsul inglCs pediu ao conselheiro Pereira 
Rego, inspetor-geral de Higiene, um relatcirio, cujo veredito foi: 

0 nosso atual sisterna de esgoto, por alguns vicios de instalacio que 
e pela falta d'i us, nfo pode ter mntribuldo para diminuir ou atenuar a e p i 8 e 0 z  
de febre arnare!a, e pelo contririo, cooperou na infecs3o do solo da cidade e do in- 
terior das casas, e portanto cornpromete (...) a salubridade geral. 

0 pr6prio Andre Rebousas, a certa altura de seu Dia'rio, comenta: 

Obra infecta - cujo erro rniximo foi constituir a baia do Rio de Janeiro em 
urna cloaca (...) 0 subsolo desta capital C lirnido, podre e saturado de rnatCrias ex- 
crernenticias pela nefanda rede de rudes canos de esgotos". 

Se a rede parecia um desastre 3s camadas privilegiadas ue dela des- 
frutavam, a situaylo era ainda mais dramitica ara os trabal adores do- f 1 
miciliados, em sua maioria, nas habitacaes co etivas da zona central da 
cidade, onde raramente eram observados os re lamentos que fixavam o 
nhmero de latrinas proporcional ao de mora r ores; apenas 3O0/0 das ha- 
bitagaes coletivas mantinham, como exigia a lei, um gabinte de latrina 
para um grupo miximo de 20 habitantes. 

Obedecendo assim A 16 ca capitalista de servir melhor quem pa- T gava melhor, a companhia ing esa contribuiu para acentuar as diferensy 
qualitativas que demarcavam as condigaes de existencia das classes soclais 
no espaGo urbano carioca. 

A expanslo da rede domiciliar de esgotos constitui um bom gui.2 
para rastrear as fronteiras de expanslo da cidade, sobretudo porque ti- 
veram um ~ a ~ e l  ativo no Drocesso de es~eculaclo com a terra urbana. 
subjacente akFliaslo da halha edificada'do ~ i b  de Janeiro. A rede, so: 
bretudo no period0 republicano, ultrapassava constantemente os limites 
j ovoadoi da cidadk penetrando em ireas que estavam sendo prepa- 
ra c f  as para re transformar em zonas residencia~s ou fabris. Atuava, r r -  
tanto, como "desbravadora de fronteiras", juntamente com as compan ias 
de carris e as empresas loteadoras formadas, muitas vezes, pelos proprie- 
tirios das grandes chicaras e fazendas que comeGavam a ser retalhadas. 
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Atesta-se em A bssisthcia mkdica no Rio de Janeiro: 

A Gdvea C um bom exernplo: a Rua Marques de S b  Vicente estd, na virada 
do sCculo, ladeada por habitagaes de funcionbios pliblicos, pe uenos comerciantes 
etc., que representavam setores sociais mCdios; alem dessas ha$irag&s exiwiam al- 
umas chdcaras da populaglo abastada. De acordo corn o censo de 1890, residia na 

Eivea cerca de 1% da populagb da cidade. Esta populaglo j6 estava perfeitamente 
semda pelos transpones coletivos (bondes), rede de esgotos e outros servigos pliblicos. ...... ..... .................................................. 

(...) outras lreas sensivelmente mais populosas como Inhalima cerca de 3,5Qo 
da populaglo), Campo Grande (cerca de 3% da populaglo) e Santa ruz (cerca de 
2.5% da populaglo), 1190 recebiam quaisquer destes servigos". 

6 
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Capltulo 4 
A GENERALIZACAO DO TRABALHO LIVRE: SUA 

DISTRIBUICAO SETORIAL E ESPACIAL 

Nos-anos setenta, quando o Se ?do ReinFdo viyia seu apogeu, o Rio de 
Janerro, alkm de ser a cabe a poytica do pars, era, rncontestavelmente, seu 
grande emp6rio comercia f e financeiro. 

Pelo Rio de Janeiro escoava a riqueza dos cafezais do planalto, concentrando 
assim o movimento comercial desta atividade que se estendia pelas terras fluminen- 
ses, Zona da Mata, Espirito Santo e nordeste paulista. As esuadas de ferro, que f e  
ram abenas para servir a regiao, reforpram a lideran a da cidade como canaliiadora 
das exponacdes de caf6, sem concorrtncia substanciafat6 1890.0 Rio de laneiro era 
tarnbein centro redistribuidor de escravos, abastecedor das fazendas, imdortador de 
~ m d u t o s  manufaturados e ponto de converg6ncia do comhcio de cabtagem. Essa 

ipenrofia comercial sera capaz de fundamentar todas as nuances da vida urbana no 
correr do  sCculo XIX? 

A d&cada de 1870 assinalou o auge das possibilidades de expanslo 
da plantagem escravista do Vale do Paraiba. A reiterada e crescente de- 
manda de mlode-obra escrava em proveito das fazendas de caf&, aliada 
ao inevitlvel esBotamento do estoque de escravos disponiveis nas .pro- 
vincias e no proprio sudeste, assim como ao recrutamento e alforrra de 
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muitos negros enga ados na guerra do Paraguai, atuaram como pod~rosas 
forsas de succ;Zo so b re a populas50 escrava urbana do Rio de Janeiro. 0 
trabalhado~ escravo tornou-se, rapidamente, escasso, caro, e sua manu- 
tensgo ant~econbmica, segundo a 16gica do novo modo de produ@o (e 
de circulasilo) que abria caminho, transformando o Rio numa cidade ca- 
pitalista. 

A contradisSo entre a potencializas50 da economia urbana - cujo 
eixo era a circula~50 de mercadorias - e a disponibilidade de mgode-obra 
escrava atuou no sentido de impulsionar a transifgo para o trabalho livre. 
Esta contradi SO n3o k apenas uma questgo de numeros. A bbica tkcnica, 
a "forsa pro d ut~va" da cidade - a energia brasal do escravo - jl n5o cor- 
respondia As novas necessidades do comkrcio internacional, h nova 
dinimica do mercado capitalista mundial (aumento do volume e da ve- 
locidade de circula~90 das mercadorias, provocados pela revolu@o indus- 
trial e pelas transformasties tecnol6gicas dos meios de transporte). 

Em Raizes do Brasil, Skr 'o Buarque de Holanda transcreve um de- 
poimento que exprime muito % em o descontentamento dos setores con- 
servadores, mais duramente atingidos pelas conseqiikncias da extins50 do 
trlfico ne reiro, com os novos costumes e a febre especulativa que se apo- 
deraram % a capital do impkrio nestes anos: 

Antes bons negros da costa da Africa para felicidade sua e nossa, a despeito 
de toda a m6rbida filantro ia britinica que, esquecida de sua pr6 ria casa, deixa mor- 
rer de fome o pobre irm& branm, escravo sem senhor que &le se compade~a, e 
hip6crita ou est6lida chora, exposta ao ridiculo da verdade~ra filantropia, o fado do 
nosso escravo feliz. Antes bons negros da costa ara cultivar os nossos campos fir- 
teis d o  que todas as tetkias da Rua do Ouvidor, 80 que vestidos de um conto e qui- 
nhentos mil-riis para as nossas mulheres; d o  que laranjas a quatro vintCns cada uma 
em um pais que as produz quase espontaneamente, d o  que milho e arroz, e uase 
tudo que se necessita para o sustento da vida humana, do estangeiro, do que lna l -  
mente empresas ma1 avisadas, muito alCm das legitimas f o r ~ a s  do pais, as quais, per- 
turbando as relacks da sociedade, produzindo uma deslocag30 de trabalho, t tm 
promovido mais do que tudo a escassez e alto preco de todos os viveres2. 

Polemizando, em 1860, com esses politicos e fazendeiros escravo- 
cratas, que atribuiam, de um lado, ?I escassez de brasos escravos, de outro, 
?I excessiva procura nas cidades, a causa da dramltica carestia dos gkneros 
alimenticios reinante na Corte e em outros centros populosos do ImpC- 
rio, SebastiSo Ferreira Soares procurava demonstrar que a crise - "anorm;? 
e transit6ria9' - advinha, prinapalmente, da "imprevis?Lo" dos erandes agrl- 
cultores, que desprezavam a cultura dos gkneros m a i ~  necessarios h vida, 
alocando todo o seu contingente de trabalhadores na produs90 dos gk- 
neros de exportasgo. 

A produc;5o das fazendas de cafk da provincia do Rio de Janeiro ia 
de vento em popa, e nada impediria sua prosperidade enquanto ach?ssem 
4 d  escravos para comprar nas cidades populosas, e mesmo nas provincias 
do norte e sul do ImpCrio". Ao mesmo tempo, chamava a aten 90 para C o crescimento do pauperismo; a grande massa de pobres que se a astrava, 
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sobretudo no Rio de Janeiro, constituindo, sem dlivida, fendmeno espe- 
cifico da transis30 do trabalho escravo para o trabalho livre. 
Argumentava ainda: 

Se todos sXo concordes em que h i  falta de brafos no pais para os servi -0s da 
lavoura, porque se consente tanta gente desocupada e entregue ao bcio e ao dekoche 
nas no as populosas cidades (...). 2 bern verdade que nas principais cidades d o  Impbrio, e especialmente aqui 
na Corte, j& se vai operando a transif50 do trabalho escravo para trabalho livre, por- 
que os transportes e outros misteres do tdfico e labutaclo da capital s lo  feitos em 
grande parte por brafos livres, sendo essa a r d o  por ue se v& hoje em dia rnenor 
nhmero de escravos obstruindo as ruas; mas o que inlica isso senlo urn prirneiro 
passo dado para a nossa manumissb do trabalho escravo? S6 depois que nos po- 
voados superabundern os b r a ~ o s  livres, comecar5 a agricultura a ter gente livre para 
seus rudes trabalhos. A escravidlo h i  de acabar prirneiro nos povoados? 

A DISTRIBUIC~O OCUPACIONAL DA POPULACAO 
TRABALHADORA NOS ANOS 1870 

Em 1872, a populaglo escrava existente no Rio de Janeiro era relativa- 
mente pequena - se tivermos em mente, como referenaa, a palsagem so- 
cial apresentada por Ewbank, em 1846. Havia 48.939 escravos num total 
de 274.972 habitantes. Em 1859 80 mil habitantes da cidade eram escra- 
vos, e o declinio se deve, principalmente, ao recrutamento para a guerra 
do Paraguai e ara as fazendas de cafk. 

Encaran c f  o-se, porkm, a quest30 do Sngulo do novo rnodo de pro- 
dus30 que se formava, os trabalhadores escravos constituiam, a~nda, 20,56O/0 
da populap5o trabalhadora total da cidade (238.240 pessoas). 

Nos trapiches, nos navios, bareasas e catraias, no sistema ortulrio, P enfim, onde comesavam a ser introduzidas as primeiras trans ormac;6es 
tecnol6gicas, o cap~tal recrutava, sem maiores problemas, o trabalho bra- 
yal e sem ualificaslo dos homens livres e dos escravos que encontrava 
na cidade. 4 egundo o Censo de 1872, dos 8.039 maritimos, a grande ma- 
ioria era constituida de homens livres; havia apenas 527 escravos (6,5% 
da cate oria). 30 Censo figurava um enorme contingente de individeor sem pro- 
fisslo definida - 92.106 essoas (sendo 9.072 estrangeiros) - o que equivalia 
a 38,61% do total de tra ! alhadores. Nessa numerosa plebe, entregue a \ado 
tip0 de "vira~lo", aos mais variados pequenos oficios e-servipos, mcluiam- 
-se 9.898 escravos (10,75% da categoria), em sua maioria, de ganho ou alu- 
guel. 

0 Censo consignava a existencia de 25.686 "criados e jornaleiros", 
dos quais 5.785 (22,5S0h do total) eram escravos. 0 s  jornaleiros eram tra- 
balhadores assalariados, que recebiam sob a forma de "diirias" - ou as ye- 
zes por pesas - e entre eles se incluiam muitos escravos de aluguel. A maior 
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parte dessa categoria, porkm, era constituida de irnigrantes estrangeiros 
sem qualificag50 (13.351 pessoas). 

0 s  trabalhadores bragais - compreendendo tamb6m os lavradores 
e pescado~es - dominavam o universo do trabalho urbano. Excluindo-se 
a .categorla "servigo domkstico" - vlsto que nela cram-enquadradas, in- 
diferentemente, as donas de casa e sua escravaria ou crlada em - a forga 

R k de trabalho bragal corres ondia a 63,86% do total de traba hadores. 0 s  
36,14% restantes - trabal adores com oficio ou profiss50 - estavam en- 
gajados no universo da produ 90, onde predominavam as oficinas de base f artesanal e as pequenas manu atuTas com escassa divisfo de trabalho, qu- 
ase nenhuma ma uinarla, coexutlndo, em muitos casos, o trabalhador 11- 
vre e o escravo. legundo o Censo de 1872, os fabricantes empregavam 
cerca de 6,25Oh da populag9o trabalhadora local, o que significava, em mk- 
dia, menos de 2 oper6rios por patr304. 

Urn total de 23.481 indivlduos - 8,5496 da popula~50 - viviain do 
com@rcio;.essa categoria inclu-ia tanto os comerciantes como os caixeiros 
e guarda-llvros. A grande malorla (73,92%) era constltuida de estrangei- 
ros, basicamente portugueses. 

0 arrolamento da populag90 do Rio de Janeiro, feito em 1849 por 
Haddock Lobo, com absoluta precarledade de meios, e enfrentando a hos- 
tilidade dos proprietlrios ante aquela intruszo do poder pdblico, conclu- 
ira pela existencla de 266.466 habltantes, dos quais 205.906 nas 8 par6quias 
urbanas e 60.560 nas par6quias suburbanas. A opula -30 urbana era cons- 
tituida de 127.051 lrvres e libenos (51,2% & !otah e 78.855 escravos 
(48,8%). A populag50 livre era, portantc;, majoritirla por uma diferen -a 
de apenas 48.196 habitantes. Nos subdrbios, disseminavaln-se 28.813 ti- 
vres e libertos e 31.477 escravos (mais 2.634 escravos que livres - respec- 
tivamente 43,3Oh e 35,70h). A populagfo total do Rio de Janeiro repartla-se 
em 155.864 homens livres e libertos e 110.302 escravos. 

Haddock Lobo atribuia 1 imigragfo e ao aumento da importag50 
de escravos o cxcepcion?l crescimento verificado em relasfo a 1838 137.078 
habitantes) e, em part~cular, a acentuada diminuic;90 percentua de ho- 
mens livrcs (de 57% para 47%). 

I 
0 s  recenseamentos de 1870 e 1872 foram, segundo Eulllia Lobo, 

"0s priinciros feitos sistematicamente, baseados em crltCrios seguros e apre- 
sentando uma perfeita compatibilidade de informagaes"5. 

Pelo Censo de 1870, a cidade possuia 235.381 habitantes, cabendo 
As 11 parbquias urbanas 192.002 habitantes, e i s  8 par6quias rurais, 43.379 
habitantes. Na zona urbana, residiam 154.649 livres e libertos e 36.352 
escravos. Havia, portanto, um excedente de 118.296 habitantes ern favor 
da populag90 livrc, largamente majoritiria. Nas zonas suburbanas, pre- 
dorninantetnente rurais, coexistiam 30.640 livres e libertos e 13.739 es- 
cravos. 

Um aspecto importante a ser destacado k a participac;fo crescente 
de estrangeiros na populag50 da cidade. A popu1ac;lo total de livres e li- 
bertos do Rio distr~buia-se, quanto i nacionalidade, em 120.372 nacionais 
e 64.917 estrangeiros, a maioria esmagadora constituida de hoinens, com 
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apenas 16.479 mulheres. 
Confrontando-se o Censo de 1870 corn o mapa da opu1ar;fo or- 

ganizado pela Seuetaria de Policia da Corte em 1856, ~ u f i l i a  Lobo ve- 
rifica que a aflutncia de estrangeiros n!o foi muito significativa nesse 
periodo, uma vez que a media anual de imigrantes estran eiros que per- 
inanecerain na cidade foi de 840,6. Entretanto, era gran f e a populacfo 
estran eir,a flutuante, isto 6, de imigrantes que permaneciam por tempo 
lim~ta 5 o no Rio. Isso tem enorme importincia, n90 tanto ara o e!tudo 
cia estrutura ocupacional da cidade, inas para a problemkica c f  a "coabaafio 
numerosa", urn dos pontos nevrilgicos assinalados pel03 medicos higie- 
mistas como responsive1 pela insalubridade da densa e fervrlhante kea  cen- 
tral do Rio de Janeiro. A estatistica de 1856 registrava uma entrada de 
9.416 estrangeiros pelo porto do Rio de Janeiro. Era, portanto, extre- 
mamente elevada a percentagem de imigrantes que niio permanecia na 
corte. 

Entre os rescenseamentos de 1870 e 1872, verifica-se um aumento 
consideriivel de estrangeiros residentes no Rio: 2.601 por ano, em media. 
Entre 1873 e 1876 - anos em pue a febre amarela causou grande pumero 
de vitimas - o movimento da o ulag9o estrangeira foi a~nda malor, con- 
forme registra josC Pereira Bo f;ego6: 

MAPA D O  MOVIMENTO D A  POPULACAO ESTRANGEIRA D E  1873 A 1876 

ANOS ENTRARAM SA~RAM FICARAM 

SOMA 105.475 78.209 27.296 

0 Censo de 1870 distribuia a populafdo ativa entre as da seguintes 
ocupa$des7: 

OCUPAC~ES 
Eclasibticas 
Militares 
Empregados Gblicos 
Profissionais fiberais 
Comerciantes 
Capitalistas 
Proprietirios 
Lavradores 
Pescadores 
Maritimos 
Manufaturas, artes e oficios 
Agencias 
Servipos dom(.sticos 
Sem rofiss5o conhecida 
T O ~ A L  



No setor primkio, figuravam entre os 13.560 lavradores 5.695 es- 
cravos. 0 Censo de 1872 acusava 17.021 lavradores, sendo ainda de 5695 
o ndmero de escravos. .Dos 11.326 lavradores livres, apenas 1.333 eram 
estrangeiros. A categorla dos pescadores reunia 1.042 homens livres e s6 
174 escravos. 

0 setor secundirio abarcaria os 44.381 artifices e operlrios das 
"manufaturas, anes e ofic~os" indicados pel0 Censo de 1870 ou o con- 
tingente menor de 39.139 trabalhadores, registrado pel0 Censo de 1872. 
Em ambos os casos, obsema:se ym aumento considerivel em relasilo ao 
levantamento de 1856, que indlcava apenas 14 mll. 

Discriminando-os 18.119 trabalhadores engajados nas dez principais 
profissces manuais ou mednicas arroladas pel0 Censo de 1872, obtbm-se 
o seguinte quadro:. 

. metais 2.987 trabalhadores, sendo 2.711 livres, (1.112 brasileiros 
e 1.599 estrangeiros), e apenas 276 escravos. 

. madeiras 5.920 trabalhadores, 5.230 livres (brasileiros e estrangeiros 
em proporsilo quase igual: 2.276 e 2.954) e 690 escravos. 

. vestuirio 2.519 trabalhadores, sendo 2.287 livres e 232 escravos. 

. chapbus 498 trabalhadores, com apenas 34 escravos. 

. calsados 2.000 trabalhadores, sendo 1.812 livres (e, destes, 1.249 es- 
trangeiros) e 188 escravos. 

. C O U ~ O S  e 
peles 529 trabalhadores e 54 escravos. 

Nas duas categorias mais diretamente relacionadas is constru@es 
e obras ptiblicas, constavam: 

. edifica~aes 2.738 trabalhadores, dos quais 2.142 livres (brasileiros e es- 
trangeiros na mesma propors90) e 596 escravos. 

. cantejros 
calcetelros 
minelros e 
cavouqueiros 928 trabalhadores, dos quais 863 livres (620 estrangeiros) 

e apenas 65 escravos. 

. Do setor secundirio faziam parte tambCm os 9.428 artistas (498 es- 
cravos e 8.930 homens livres e as 11.592 costureiras (10.208 livres e 1384 
escravas). A estes 39.139 tra b alhadores - que representam o total das ca- 
tegorias mencionadas - devia-se somar ainda pane dos jornaleiros ue, junto 
com os cr~ados, perfaziam, no Censo de 1872, 25.686 pessoas~5.785 es- 
cravos e 19.901 Ilvres, com larga redominlncia de estrangeiros: 14.03 1). B Comparando os dados do lmmk Laemmen de 1857 e do Censo 
de 1856 - que davam 789 e 1.900 oficiais, respectivainente - com os 9.428 
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artifices indicados pel0 Censo de 1872, Eulhlia Lobo chama a aten630 para 
o grande dinamismo do setor mais tradicional do artesanato @equena pro- 
du~?io de base artesanal). D o  exame das estatisticas do periodo, conclui 
que houve poucas rnodificag6es nas manufaturas, no que concerne A tCc- 
nlca, A dirnenslo das unidades de produc;lo e dos ramos de produc;%o. Con- 
tinuayam a predominar bebidas, alimentos, ioupas e armarinhos, metais, 
madeiras e couro. 

0 setor que mais se rojetou foi o da construc;lo civil. A maior di- 
feren~a resid~a na grande i iminuic;%o da participac;%o do escravo nas prin- 
cipals atividades manufatureiras; 

Por ordern decrescente, a dlstribuic;30 ocupacional dos escravos, em 
1872, era: 22.842 escravos domCsticos (sendo 14.184 mulheres e 8.658 ho- 
mens); 9.899 escravos na categoria "sem profisslo" (muito provavel~nente 
escravos de ganho, desempenhando os mais variados servi~os e ofic~os, 
alCm do pequeno comCrc~o ambulante); 5.785 criados e jornaleiros; 5.695 
lavradores; 1.384 costureiras; 527 maritimos; 498 artistas e 174 pescadores. 

Censo de 1872 - Trabalhadores segundo a nncionalidade, 
a condi$io e o sexo9 

HOMENS JJVRFS ESCRAVOS 
TRABALHADORES Total 
(Profiu&s) Bratifeiros Estrangeiros Total H o n ~ .  Mul. Total Geral 

Hom. Mul. Hom .Mul. 

1. Artistas 
2. Maritimos 
3. Pescadores 
4. Costureiras 
5. Canteiros, Calceteiros, 
Mineiros, Cavouqueiros 
6. Em Metais 
7. Em Madeiras 
8. D e  Tecidos 
9. De E d i f i c i y h  
10. Em Couros e Peles 
11. Em Tinturarias 
12. De Venu&os 
13. De Chapius 
14. Dc Calgados 
15. Lavradores 
16. Criadores 
17. Criados e Jornaleiros 
18. S e w i ~ o s  Domhrico 
19. Sem Profirs20 

TOTAIS 61028 73530 37296 16747 189301 238240 

Total Bras.: 134558 Total Estrang.: 54043 
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N o  setor tercibrio poderiam ser incluidos, segundo os dados do 
Censo de 1870, 21.583 comerciantes, guarda-livros e caixeiros. 0 Censo 
de 1872 indicava 23.481, dos quais a maioria era constituida de estran- 
geiros (17.358), perfazendo os nationals pouco mais de um uarto do to- 

B 
9 tal (6.123). Neste hltimo Censo fi uravam tambCm 2.007 ' capitalistas" 

e "proprtetbrio~" (viviam provave mente das rendas se seus im6veis ur- 
banos ou propriedades rurals e dos p r o s  de suas agijes e titulos da divida 
phblica), dos quais 1.492 brasileiros. 

Constavam, em 1870, 17.646 militares e apenas 5.474 em 1872, di- 
ferensa que Eulblia Lobo atribui A desmobilizag90 das tropas que lutaram 
no Paraguai. 0 nhmero de empregados phblicos nesta Glttma data (2.498) 
tambCm C menor que o indicado em 1870 (3.066). 

A categoria dos eclesibticos reduziu-se de 424 para 264, refletindo, 
ndo a mesma autora, a atitude secularizante do Impbrio e a crescente 

rrKnizag3o da sociednde apirr a Independincia. 
As profissijes liberais reuniam 2.196 pessoas em 1872 (mCdicos: 394, 

cirurgiijes: 44, farmaciuticos: 369, parteiras: 54, advogados: 242, procu- 
radores: 151, notirios e escriv3es: 85, professores e homens de letras: 897). 
Eulilia Lobo constata um aumento insignificante em relag90 As catego- 
rias compariveis, no Almanack de 1857, exceto os farmac&uticos. 0 nG- 
mero de medicos saltou de oito, no Censo de 1856, para 438, em 1872''. 

Censo de 1872. Comerciantes, industriais e rentistas segundo 
.a nacionalidade e o sexo" 

Brasileiros Estrangeiros TOTAL 
PROFISS~ES Horn. Mul. Total Horn. Mul. Total GERAL 
Cornerciantes, 
Guarda- 
-Livros , 
Caixeiros 6007 116 6123 17038 320 17358 23481 
Manufaturei- 
ros e 
Fabricantes 233 . - 233 589 589 822 
Capitalistas e ~;y~ie~rios 580 912 1492 404 111 515 2007 

6820 1028 7848 18031 431 18462 26310 

Convkm 1190 esquecer um outro tercilrio, formado pela grande massaf 
lebkia, livre e escrava, que totalizava mais de 90.000 essoas sem pro- 't' Ess30 definida - em que, certamente, figuravam or ven edores ambula -  

tes, os carregadores, os prestadores de servigos variados, os artes3os %"' exerciam seu oficio nas calcadas, a cCu aberto, os mendig0s.e desocupa 0s 
que sobreviviam A custa da caridade phblica e da sopa servtda A porta dos 
mosteiros. 

Havia, em seguida, o numeroso contingente arrolado sob "servi-o 
domCsticon: 55.011 pessoas, das quais 22.842 escravos, o maior reduto bo 
trabalho compuls6rto na cidade. 

N o  tercilrio caberia, ainda, parte dos 25886 "criados e jornaleiros", 
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pel0 menos a que toca aos criados, assim como os 8039 maritimos. 

DISTRIBUIC~O ESPACIAL DAS CATEGORIAS OCUPAClONAlS 

, Com base em extens? e minuciosa pesquisa realizada por Eulhlia Lobo, 
vejamos como se d~strlbuiam pel0 espaso urbano carioca essas "categorias 
ocupac~ona~s" e o conjunto de at~v~dades is quais estavam assocladas. 

Parece-nos convenlente comesar pelas parbqu~as mais afastadas da 
malha urbana predominantemente rurais, com povoa Bes As vezes po- 
pulosas, mas dependentes, sobretudo, do com6rclo ou 3 o trinsito de g&- 
neros destinados ao abastecimento da cidade. Em vkios pontos mais 
prbximos da zona urbana jh estava em curso o fracionamento de fazen- 
das - onde havlam florescldo culturas de exportas90 canadeadcar e cafk) 
- ou o retalhamento de chhcaras, sitios, roprieda es aristocrhticas, me- B 6 
tabolismo caracteristico da constituis90 os primeiros arrabaldes-e sublir- 
bios cariocas, A margem das linhas de carris e ramais ferrovihr~os. 

N o  final do sCculo XIX, a par6quia de Santa Cruz estava decadente, o co- 
mCrcio era insignificante e a lavoura em acentuado declinio. Toda a par6quia per- 
tenceu no perlodo colonial aos padres jesuitas que ai possuiam extensa c r ~ a f i o  de 
gado, olarias, armadns, oficinas e engenhos de a~bcar,  alCm de grande nGmero e es- 
cravos. A Fazenda de Santa Cruz, desapropriada quando da expulsio dos jesuitas, 
foi incorporada A Coroa corn a d e n o m i n a ~ b  de Imperial e Nacional Fazenda de Santa 
Cruz". 

Nesta par6quia havia, em 1870, um edificio Gblico, 403 pridios 
particula.res, uma ~greja, uma pris90, 2 quankis, um 7, ospital e 417 fogos. 
A partic~pasilo de sua po ulas3o no total do Rio de Janeiro reduziu-se 
entre 1840 e 1870, quan cf o constituia 1,5% da populasiio da cldade. 

Analisando os registros de batizados, Eulal~a Lobo verifica que os 
efeitos da abo1ic;Zo do trifico s6 se fizeram sentir 15 anos depois. A agri- 
cultura era a principal atividade a que se dedicavam homens livres e es- 
cravos, havendo tambkm grande nlimero de negros engajados em servi~os 
dombticos. 

A par6quia de Guaratiba foi uma das mais pr6speras da cidade do Rio de a- d neiro, sofrendo senslvel decadencia no decorrer do s6culo XIX, atribulda, por o- 
ronha Santo ds secas que consumiam planta@es e cafezais; por essa d o ,  sua lavoura, 
no final do ~ c u l o ,  era mexpressiva. Possula extensor planaltos onde era criado o gado. 
Ex lorava essencialmente madeiras de lei, abundantes na regib, destinadas sobre- tufa b wnstru(6es na cidade e ds conaru~6es  navais e obras p6blicas em geral. 

Sua atividade comercial se desenvolvia rincipalmente atravb dos portos de 
Sepetiba, Guaratiba e Sernambetiba. (p. 252-3r 
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Havia, nessa par uia, 3 edificios phblicos, 1.106 paniculares, 4 igre- 

'f 9 jas, uma ris30 e 1.145 ogos em 1870. A panicipa~30 de sua populas3o 
no total a cidade decaiu ao l o n ~ o  do skulo (2,9% em 1870). Antes mesmo 
da abolis3o do trifico, houve rapida contratilo de sua populagilo escrava. 

As camadas dominantes locais eram constituidas por 32 pro r!eti- 
rios, 59 comeraantes, 1 eclesiistico, 2 militares, 8 empregados p6 hcos, 
10 agentes e 2 individuos de "profissilo literiria". 

rl 

As camadas subalternas compunham-se, em rimeiro lugar, de 3.794 
lavradores, dos quais 1.078 escravos; 1.695 indivi i' uos "sem profissiio co- 
nhecida" (443 escravos); 555 essoas empregadas no semiso dombstico, 
sendo 255 escravos; 164 pesca g ores (13 escravos apenas); 18 maritimos (2 
escravos); 578 pessoas em "manufatura, artes e oficios" - o setor secun- . 
dirio local, ligado provavelmente ao beneficiamento de g2neros agricolas 
(apenas 42 escravos . 

No final do s 2 culo, a terra era trabalhada principalmente pela po- 
pula630 livre, apesar de pane significativa da populat3o escrava estar con- 
centrada na lavoura. 

Apopular.lo da par6 uia de Campo Grande era constituida, principalmente, 
pelos hab~tantes das grandes?azendas de gado e engenhos, allm de lavradores pobres 
e pe uenos comerciantes. A regigo, em grande pane montanhosa, possuia clima sau- 
davj ,  exceto nos trechos pantanosos onde eram comuns as febres em conseqijincia 
da insalubridade. Muitos rios banhavam suas terras montanhosas sendo os mais im- 
portantes con~ercialn~enre - como vias de escoamento de gineros destinados ao abas- 
tecimento da cidade - o Irajd e o Meriti. Este liltimo, que limitava o municipio neutro 
corn o de lgua-u, na provincia do Rio de Janeiro, era conhecido, conforme o lugar, 
pelos nomes dbs antlgos fazendeiros e possuidores de escravos. (p. 248-9) 

Havia nessa par6quia um edificio phblico, 1.305 edificios particu- 
lares, 3 igrejas, 2 pr~sdes e 1.739 fogos em 1870.0 Senado da CSmara pos- 
suia ali uma sesmaria ara o descanso e pastagem do gad0 importado para 
o consumo do Rio ‘-f e Janeiro. 

Segundo o Censo de 1870, detinha 4% da popula~30 global da ci- 
dade. Embora fosse rural, talvez pela importincia da pecuiria, nunca teve 
um indice majoritirio de escravos no sbculo XIX. A proporsilo manteve- 
-se por longo periodo ap6s a extin$+ do trifico. 

A populagiio livre e escrava dedicava-se principalmente 1 atividade 
agricola. Havia 5.561 lavradores - a categoria, de longe mais numerosa 
-sendo 3.521 livres e 2.040 escravos. Vinham, a seguir, os "sem profissilo 
conhecida": 2.412 pessoas, das quais 560 escravos. 0 servito dome!t!co 
reunia 1.057 pessoas (281 escravos). 0 setor de manufatura, artes e oficios 
congregava 138 trabalhadores, com apenas 24 escravos. 

A camada dirigente - e seus agentes locais - era constituida de 35 pro- 
prietirios, 106 comerciantes, uma quantidade muito expressiva de mili- 
tares - 270 - 3 eclesiisticos, 4 empregados pGblicos e 3 agentes. 

A par6 uia de Jacarepagui se notabilizava pela produ~ao de aguardente, cando, 
milho, frutas e\onalifas. Treze grandes proprietarios possuiam a maior parte de suas 



terras (figuravam no Censo 5 proprietkios e 800 lavradores, todos livres). (p. 250) 

Havia em Jacarepa i um edificio phblico, 905 particulares, 3 igre- F jas e 985 fogos em 1870. u~ popula~90 representava 3,2% do total e ten- 
deu a declinar at6 o fim do skculo. 

0 s  re istros de batizados indicam que, antes da extins90 do trlfico, 
a maioria f a po ula~90 era escrava. Sobressaiam, de long?, os trabalha- 
dores "sem proissb  conhecida':: 5.162 homens, dos quais 2.422 exra- 
VOS. Vinha, a seguir, o item "servi~o domkstico", com 1.324 pessoas (588 
escravos). 

Vejamos as parbquias da Ilha do Governador e da Ilha de Paqued, 
antes de prosseguirmos o trajeto em direc;so ao centro da cidade. 

A ocupaca"o econbmica da Ilha do Governador remonta 1 fundasso 
da cidade do Rio de Janelro. Salvador Correia de Si  estabeleceu um en- 
genho na ilha, conhecida, atk 1822, como a Ilha dos Sete Engenhos por 
sediar sete estabelecimentos de moagem de cana-de-ashcar. 

Em 1870, possuia atlvidades artesanais importantes para a indhtria 
de construs9o da capital, como a produsso de tijolos, telhas, cerimica e cal. 

A categoria ' manufatura, artes e oficios" compreendia 84 pessoas, 
sendo 28 escravos. Havia, em compensasiio, uma quantidade muito grande 
de maritimos: 143, dos quais apenas 7 eram livres e 136 escravos, em- 
pregados, de certo, no embar ue e desembarque de-materiais de constru~?lp, 
assim como das hortalisas 1 estinadas ao abastecimento da corte, a cujo 
cultivo se dedicavam 116 lavradores (57 escravos). 

A pesca absorvia a maior pane da m9ode-obra - 500 pescadores, 
sendo 94 escravos - e constituia atividade da populas90 pobre, assim como 
a expioras90 da lenha e madeira, produtos extrativos igualmente impor- 
tantes ara o crescjmento da cidade. 

Zguravam, alnda, no Censo de 1870,806 pessoas wm profissio de- 
finida. Um total de 239 escravos prestavam servisos domksticos. Cons- 
tavam, por outro lado, 59 cqmerciarnes e 8 pyo~.rietlrio!. 

Havia em toda a par6quia somente 410 edificios particulares, 4 igre- 
jas, 1 ris3o e 414 fogos em 1870. Sua popu1ac;Zo representava l,lOh do 
total f a cidade, percentagem que se manteve estlvel at6 o fim do skculo. 
(P. 255) 

A par6quia da Ilha de Paquetl possuia um comkrcio regular corn 
a cidade, 3 qua1 fornecia cal, cocos, hortalisas e grande quantidade de pei- 
xes. A pesca era urn dos recursos principals da maior parte da popula 90 
composta de lavradores e embarcadisos. A ilha possuia numerosas c i -  
caras desde o Primeiro Reinado, servindo de estas9o balnekia para a aris- 
tocracia. 

Havia nela um edificio phblico, 218 edificios articulares, 3 igrejas, P 1 pris90, 1 quartel e 190 fogos. Sua popu1ac;Zo per azia 0,5Oh do total do 
RID de Janeiro. 

Em 1870, a maior parte dos escravos figuravam na cate oria lavra- 2 dores (1.078 face a 2.716 lavradores livres), sem profiss30 de inida (443 



escravos e 1.252 homens livres) e, finalmente, 255 em servi~os domCsticos. 
0 Censo acusava a existencia de 59 comerciantes e 32 proprietlrios. 

Retomemos, agora, o curso de aproxirna~50 em rela~50 ao centro do Rio 
de Janeiro, penetrando naquelas fre esias que constituiam arrabaldes, j l  
alcanpdos pelas mais longinquas on f' as de choque do processo de expans50 
da malha urbana: as freguesias onde se situayam as zonas que jl estavam 
na a l ~ a  de mira das companhias de bondes, aliadas aos especuladores corn 
a terra urbana, as companhias de servigos pGblicos e os pr6prios poderes 
pdblicos. 

A lavouia da par6quia de Irajl era a mais importante da cidade, e produzia 
frutas, batatas e hortaligas. Sobreviveram durante o sCculo X M  grandes proprieti- 
rios, existindo, no final do dculo, pelo menos seis grandes latifhndios. 0 comlrcio 
varejista era bastante desenvolvido. (p. 2534) 

0 Gnso  de 1870 registrava - na camada dominante local - 79 co- 
merciantes, 2 capitalistas, 31 pro rietkios: A seu lado, 2 eclesibticos, 11 
militares, 15 pessoas de "profiss P o 1iter4rian e 49 empregados pGblicos. 

A a ricultura e:o artesanato constituiam as principais atividades a % que se de icava a m5o-de-obra livre, concentrando-se a escrava nos ser- 
vi~os domesticos (1.182 escravos). No conjunto das categorias relaciona- 
das ao trabalho, destacavam-se 565 lavradores, todos livres, 472 artifices, 
ou jornaleiros na categoria "manufa.tura, artes e oficios", sendo 62 escra- 
vos. 0 item "sem profissso conhecida" reunia 2.399 pessoas: 467 escra- 
vos e 1.932 livres. Havia, por fim, 35 pescadores. 

Erguiam-se, nessa parbquia, um edificio pGblico, 924 edificios par- 
ticulares, trts igrejas, duas prisaes, do~s  quart&, um hospital e 984 fogos, 
em 1870. 

A articipaq30 da popula~30 de Iraja no corrjunto da cidade (2,4Oh 
em 18707 tendeu a aumentar durante o seculo. Quanto 1 populagIo es- 
crava, somente ap6s 1855 o nGmero de batizados se reduziu, refletindo, 
assim, os efeitos da aboli~iio do trbfico. 

InhaGma era a mais importante par6quia rural ou suburbans, com comlrcio 
regular e manufaturas de couro e barro, princi almente. A atividade agricola envol- 
via a lavoura & ar ro5  milho, feij30, batata, $mes e fruras variadas. 

N o  inicio do seculo XVII, eram proprietlrios das terras de InhaGma os a 
dres jesuitas sue cultivavam nnade-agGcar na lrea do Engenho Novo. 0 vale de 1nRa1 
Gma abran ia uma k e a  extensa e flrtil, lavrada por escravos e rendeiros. Estendia-se 
p a n  o sertjo, abrangendo tamblm o Andarai e o En enho Novo. A produg30 de 
a g 6 ~  continuou sendo importante no skulo  XIX. & 251-2) 

Nesta par6quia havia, em 1870, cinco edificios pGblicos, 95; edi- 
ficios particulares, duas i ~ e j a s  e 935 fogos. Sua popula$io constituia 3% 
da populaq3o global da cidade. No Gltimo quartel do seculo, transcorreu 
inten? processo de urbanizagso em seu territbrio, formando-se,ao longo 
dos varios eixos ferroviirios que o atravessavam, alguns dos mais impor- 
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tantes subGrbios do Rio de Janeiro. 
0 reflex0 da extins30 do trifico s6 se fez sentir cinco anos depois 

- constata Eulilia Lobo - pela redus30 dos nascimentos entre escravos, que 
em period0 anterior deviam constituir mais da metade da populas30. 

0 Censo de 1870 indicava a presensa de 1.827 militares aguartela- 
dos na fre esia. Tinha tambkm um contin ente de 52 funcionarios pG- r' blicos, re ativamente numero?o compara d o Is par6quias suburbanas 
anteriormente analisadas. Hav~a alnda alto eclesiist~cos, 18 pessoas liga- 
das h "profissSo literiria", 15 em agenc~as. 

As camadas dominant? locais eram constituidas por 147 comercian- 
tes, um capaalista, 74 proprietirios. Na esfera da produs30 prepondera- 
vam 1.200 lavradores (735 livres e 435 escravos), empregando as 
manufaturas, artes e oficios 315 pessoas (apenas seis escravos). Havia 79 
pescadores e 13 maritimos. 

Um contingente de 1.463 pessoas - das quais 235 escravos - eram 
arrolados como "sem profissio conhecida". Ma~s 469 escravos prestavam 
."servi~os dombticos' . 

A parbquia do Engenho Velho - de cujo territbrio foram destacadas 
as par6quias de S. CristbvSo e Espirito Santo, em 1856 e 1865, respec- 
tivamente - constituia uma zona de fazendas, sitios e casas de campo em 
1870/1872. 

' 

Possuia a1 uma lavoura de mandioca, arroz, cacau, caf6 e milho nas 'i, terras dos engen os que haviam pertenctdo aos jesuitas, convertidas, pos- 
terlormente, em sitios, uma parte dos quais incluida na jurisdisSo da pa- 
r6quia do Es irito Santo. 

A ativi ade manufatureira estava vinculada A transformas50 da cana- 
-de-adcar. 

B 
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(1873), ficava o prado de corridas do Jockey Club. 
0 quadro de profissi3es da par6quia do Engenho Velho, em 1870, 

indicava a presenGa de 78 lavradores, todos livres, 1.528 pessoas empre- 
edas  nas manufaturas, artes e oficios (306 escravos), 4.701 pessoas em ser- 
visas domksticos (2.629 escravos) e 1.076 criados llvres, do sexo rnasculino. 

A categoria sem profiss3o conhecida totaliza 5.504 pessoas, sendo 
863 escravos. 0 item ' ag&ncias" reunia 327 pessoas (3 escravos). Cons- 
tavam do Censo 185 empre ados phblicos, 14 eclesiisticos, 171 militares 
e 127 pessoas de profiss3o f iterlia, alkm de 425 comerciantes, 16 capi- 
talistas e 106 proprietirios. 

A par6 uia de S30 CristcivBo, desmembrada do Engenho Velho em 
1856, era ain 3 a essencialmente residencial, com ativo comkrcio local. 

Na Quinta da Boa Vista erguia-se o palicio da familia imperial, que 
nucleava centenas de casarBes suntyosos peqencentes aos n?embros da 
cone, a altos func~onir~os, a comerciantes enriquecidos e nobilitados etc. 

Em 1870, constavam 4 edificios pfiblicos, 1.354 articulares, uma 
prisilo, seis igrejas, um quartel, um hospital e 1.574 P ogos. 0 forneci- 
mento de lgua era o mais aperfei~oado do Rio de Janeiro, sobretudo desde 
a instalaqilo do grande reservat6rio no Morro do Telkgrafo que recolhia 
as lguas provenlentes do Rio Douro. 

Por ser essencialmente residencial, rande pane da popula@o estava 
engajada em serviso domkstico, sobretu d o a escrava: 2.716 pessoas (1.419 
escravos). Eram declarados "sem profissilo conhecida" 3.805 pessoas, das 
quais apenas 358 escravas. 

"Manufatura, artes e oficios" reunia 945 oficiais e jornaleiros (132 
escravos). Havia 135 pescadores (dez escravos), 34 maritimos (quatro es- 
cravos e 58 lavradores (seis escravos). 

Censo acusav? a exist6ncia de 605 comerciantes na parbquia, 125 
proprietinos, 3 capitalistas, 107 pessoas ligadas A "profiss90 literiria", alkm 
de um contingente de 167 funcionirios pfiblicos, 34 militares e 9 ecle- 
siisticos. (p. 246-7) 

0 desmembramento da parciquia do Espirito Santo, em 1865, foi, 
tambkm, conseqiiincia da presensa ativa do processo de urbaniza~ilo, 
ocupando lotes retalhados em antigas chacaras como a de Mata-Porcos 
e Coqueiros. Outros pontos do vasto territ6rio do Engenho Velho ji ha- 
viam sido alcan~ados por esse processo e estavam em vias de se transfor- 
marem em bairros residen iais populosos ou em zonas fabris nucleadas 
pelas fibricas de tecidos. h o caso da Tijuca, Vila Isabel e Andarai. 

A ocupa~ilo da parciquia do Espirito Santo requereu o aterro dos 
mangues que cercavam o morro de SantaTeresa. Ao se constituir, j6 con- 
tava com um im ortante comkrcio varejista e alguma atividade manufa- 
tureira. A popu f a ~ i o  escrava era insignificante. A atividade domkstica 
envolvia grande parte da populas9o local. 

Em 1870, a partici as90 da popula~30 da par6 uia no total do Rio 
de Janeim era de 4,596. fendeu a aumentar dai por 1 iante, com a jnten- 
sificac;io da urbanizaqilo. Constavjm, nesse an?, 15 edificios publicos e 
1.301 particulares, duas igrejas, tres prisaes, dois quarteis e 1.972 fogos. 
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Nessa par6quia ficava o importante cemitbrio do Catumbi da Ve- 
nerdvel Ordem Terceira de Sl0 Francisco, inaugurado em 1850, onde fo- 
ram construidas capelas com jazigos de familias abastadas da cidade. 

Segundo o quadro de profiss8es, sobressaia, em primeiro lugar, 
"servi o dombtico", corn 4.048 pessoas (1.071 escravos) vindo, a se ir, f manu aturas, artes e oficios, com 3.083 trabalhadores (391 e s c r a v o r ~  
item "sem profisslo conhecida" arregimentava 2.222 pessoas (248 escra- 
vas). Figuravam, ainda, 38 lavradores (quatro escravos), 62 maritimos (cinco 
escravos) e sete pescadores (trCs escravos . ! Nas categorias superestruturais, avu tavam os empregados pGblicos 
(324), "profiss3o literdrla" (220), albm de 52 militares e seis eclesiisticos. 

0 Censo apontava 526 comerciantes, 105 proprietbrios e quatro ca- 
pitalistas. 

Indo alkm, mergulhamos nas populosas zonas adjacentes A Cidade 
Velha, que se haviam formado nas primeiras dkcadas do sCculo XIX. U1- 
trapassamos a zona dos arrabaldes, em vias de serem.incor oradas como 
balrros A malha urbana, com tracos ainda vivos de atlvida x es rurais, para 
ingressarmos nos bairros um s6 tempo residenciais, ma- 
nufatureiros, comerciais e cidade do Rio de Janeiro. 

A freguesia de Sdo 1753 com o desmembramento 
de parte do antigo curato jb uma fra~90 da Cidade Velha. 
Em 1809 e 1834, pane de projetando-se em diresf0 ao ye- 
tor sul de expanslo da cidade - foi desanexado e incorporado as par6qu1as 
da Lagoa e G16ria, respectivamente. 

Erguiam-se, nessa freguesia, 21 edificios pGblicos - entre os quais, 
a CSmara dos Deputados, o Arsenal de Guerra - 1.883 edificios particu- 
lares, dez igrejas, oito quart&, quatro hospitais (incluindo o importante 
hospital da Santa Casa da Miseric6rdia) e 3.773 fogos, ao todo. 

A populasdo de Sdo J o d  representava 8,5% do total da cidade. 
Manteve-se estivel no eriodo de 1840 a 1869, com leve tendencia ao de- 'f clinio. A participaglo os escravos decresceu rapidamente de ois de 1850. 

Seu perfil ocupaaonal, em 1870, assemelhava-se ao $s freguesas 
de Santo AntBnio e Santana: grande nGmero de casas comerciais, nu- 
merosas oficinas e manufaturas e urn vasto contingerite de pessoas sem 
profisdo definida. 

As manufaturas, artes e oficios mobiliiavam 6.343 pessoas (951 es- 
uase o mesmo nGmero de Santana e com uma vantagem de 2 

- 1 mil trabal adores, nesse ramo, em relaclo a Santo AntBnlo. 
0 segundo contingente mais numeroso - "sem profissdo conhecida' 

- reunia 6.045 pessoas (319 escravos , inferior ao de Santo AntBnio e multo 
inferior ao de Santana (mais do dobro). 

Nos servi~os domesticos concentrava-se a maioria da populacqo es- 
crava, perfazendo mais da metade do total (1.822 escravos, predomlnan- 
temente mulheres, num total de 3.032). (p. 240) 

A par6quia de Santana concentrava as atividades manufatureiras e 
artesanais da cidade, alCm de possuir ativo comCrcio varejista. A p o p -  
la& majoritariamente pobre, aglomerava-se nos cortic;os. Era muito 
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grande o nbmero de artes.30~ e taybem muito expressivo o n6mero de 
pessoas engaladas no seyiGo domestico. 

Em 1856, a antiga igreja de Santana, sede da par6 uia, foi denlolida b para dar lugar 1 estaG90 terminal da E. F. D. Pedro 11. e seu terrlt61-lo, 
portanto, partiam os carro~aes e os carris, carregados de caf6 e outros gC- 
neros de exporta 90. Mergulhavam nas ruas da Cidade Nova, em busca f do porto e da A1 Sndega, ou delas emergiam trazendo produtos para se- 
rem embarcados nos trens, com destino ao interior. 

Nessa par6 uia estavam sediados virios 
drio da Guerra, tasa  da Moeda, 
Central do Corpo de Bombeiros, 
pbblicos, 3.339 particulares, 5.461. f o ~ o s  
sidade populacional). Possuia uma igreja, 
hospitais e uma casa de-sahde. 

0 quadro de profissbes em 1870 acusava a presensa de 6.611 tra- 
balhadores nas manufaturas, artes e oficios (apenas 448 escravos). 0 item 
serviso dom6stico reunia o contingente de trabalhadores escravos mais 
numeroso (2.476 escravos para um total de 6.604 pessoas). 

Sobressaia uma multidgo de individuos "sem profissio conhecida" 
- ao todo 14.327, dos quais 1.791 eram escravos. Nessa categoria, incluiam- 
-se, sem dbvida, numerosos carregadores, pequenos artes9os, vendedores 
ambulantes - e os escravos, muito provavelmente, dedicavam-se ao ga- 
nho, em proveito dos seus proprietirios. 

0 s  comerciantes eram numerosos: 2.144. Figuravam 190 proprie- 
tirios e 22 capitalistas. Nas fwybes superestruturais sobrqssaiam 1.2,84 mi- 
litares, 684 empregados pGblicos, 361 pessoas em "profiss3o literar~a" e 
22 eclesiisticos. 

Constavam do Censo 28 lavradores (quatro escravos), 98 pescado- 
res (12 escravos) e 87 maritimos, todos livres. @. 238) 

A parbquia de Santo AntBnio foi criada em 1856 em terrenos des- 
membrados das freguesias de Santana, S90 Jose e Sacfamento. Sua estru- 
tura ocupacional tinha perfil semelhante ao de sua vizinha: forte preseqa 
da atividade artesanal e manufatureira, se ida da comercial, e grande con- r' tingente de pessoas "sem profiss9o con ecida'l. 

Criada apbs a abo1ic;io do trifico, a participa~90 da popula~90 es- 
crava era reduzida, concentrando-se, sobretudo, na presta~90 de servi~os 
domksticos. Detinha 7,4% da popula~90 total do Rio de Jane~ro. 

No quadro das profissbes, em 1870, o item "sem profissio conhe- 
cida" era, de longe, o mais numeroso: 7.368 pessoas (862 escravos). 
"Manufatura, artes e oficios" congregava 4.113 trabalhadores, dos.quaw 
582 escravos. Curiosamente, 269 escravos trabalhavam em "agCncias" e 
1.655, em servi~os dombticos. 

Constavam do Censo apenas 10 lavradores, trCs pescadores e oito 
maritimos, todos livres. 

Havia 1.31 1 comerciantes, 39 capitalistas e 114 proprietirios, alem 
de 356 empregados pbblicos, 423 em profissio literiria, 68 militares e 15 
eclesiisticos. 
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Havia um nGmero relativamente grande de maritimos (387) sendo 
150 escravos, figurando ainda 41 pescadores (urn escravo) e 12 lavradores 
(um escravo). 

0 Censo regis5ravaa existhcia de 2.497 comerciantes - incluindo, 
pela primeira vez ate aqui, quatro escravos: trCs mulheres e urn hornern 
- 66 ca italinas e 104 proprietir~os. 

&as categorias superenruturais, 630 militares, 2% empregados p6- 
blicos, 195 eclesibticos e 363 em profissso literiria". 
Entramos, agora, em pleno dominio da Cidade Velha e a zona portuiria 
do Rio de Janeiro. 

%. 241-2) 

A freguesia de Sacramento, criada em 1826, era formada or ruas 
tortuosas e estreitas, em sua maioria anteriores 3 transferkncia B a capital 
de Salvador para o Rio de Janeiro. Em 1840 era ainda a mais populosa 
da cidade (9,.6?+ do total), mas sua p?rticipa~30 tendia a declinar. 

Fazia limite com a de Candelaria e tinha as mesmas caracteristicas 
desta. 0 comCrcio importador e expbrtador era a atividade principal. Ai 
tambCm ficavam o Tesouro Nacional, o Tribunal de Contas, A Escola 
de Belas Artes, alCm da maior pane dos teatros da cidade. 

Havia, ao todo, 7 edificios pGblicos, 3.274 edificios articulares, 11 P igrejas, 6 quarthis, 5 hospitais e casas de sadde e 5.788 ogos. 

Utilizando o recenseamento de 1870, verificamos que a par6quia de Sacra- 
mento reunia 8,8% da popula~Zo liwe masculina, 9 8% da feminina, compondo-se 
de 9,2% da populag30 Ilvre, e que, a esar de a popujaf50 escrava se haver reduzido 
em terma rebivos, a par6guia r i n d  concenrrava o,.% em ambos or seros da pc- 
pulagZo locrava. (p. 238) 

A popula@o escrava-predominava nos servigos domesticos e a li- 
vre, nas atividades comerciais, artesanais e manufatureiras. 

Por sua vez, a parbquia da Candeliria era habitada por muitos es- 
trangeiros, em sua maioria portugueses. Ai se aglomeravam casas i q o r -  
tadoras 'e exportadoras, grande n6mero de casas cornerciais, ofic~nas 
artesanais e servi~os de maneira geral. Em 1870, a atividade comercial ul- 
trapassava qualquer outra. Concentravarn-se, ainda, na Candeliria os con- 
sulados, bancos nacionais e estrangeiros, escritbios de cornpanhias de 
navegagilo, de estradas de ferro, de seguros e rande parte das sociedades 
ananimas que floresceram ap6s a exttn@o 6; o trifico de escravos. 

A freguesia abrigava nove edificios pliblicos e l.l6Oparticulares, sete 
igrejas (entre as quais a da Candeliria, matriz da ar6qula) e 1.460 fogos. 
Urn dos edificios pGblicos era o Pac;o Im erial, de ronte ao Largo do P a ~ o ,  6 f 
ou Largo do Palacio ou, ainda, P ra~a  . Pedro 11, dltima denornina~Io 
que twe antes de chamar-se P r a ~ a  XV de Novembro. 

0 chafariz construido pel0 mestre Valentim, no governo do vice- 
-rei D. Luis de Vasconcelos, abastecia as embarca~Bes que enxameavam 
naquela orla, trazendo passa5eiros dos vapores para o cais, aguardando 
fretes para as ilhas ou Niteroi, sem falar nas canoas e faluas que anco- 
ravam defronte 3s barracas e bancas de legumes e peixes do Mercado do 



a generalizacio do trabalho livre: saia d i s m ' b u ~ o  setorial e espacial 93 

Peixe, na outra extremidade da prasa. Mais adiante ficavam a Alfindega 
e o Arsenal da Marinha. Contigua ao Pajo, estava a Praga do Comkrcio. 

No  decorrer do skculo XIX, a paroquia da Candeliria reduziu sen- 
sivelmente sua participasfo na popu!a~fo total da cidade (3,9Oh em 1870). 

A opula~fo escrava, bem malor que a livre at6 a abolisfo do ua- 
fico, delcava-re sobretudo aos servicos domksticos (1.243 cxravos para 
um total de 1.454 pessoas arroladas nesse item). 0 segundo maior con- 
tin ente figurava em "manufatura, artes e oficios", com um total de 1.413 
tratalhadores - 649 escravos e 764 homens livres - proporsfo bem mais 
equilibrada que a das par6 uias perifkricas. P 0 setor dos "sem pro issfo conhecida" tinha uase o mesmo peso 
numkrico que os dois anteriores: 1.576 pessoas, sen 1 o apenas 215 escra- 
vos. Constavam do Censo ainda 18 maritimos (quatro escravos) e, sur- 
preendentemente, quatro lavradores livres. 

A categoria ' comerciantes" (4.512 pessoas) - englobando os pro- 
prietkios e seus caixeiros e-guarda-livros - era quase tfo.numerosa quanto 
as demais categorias mencionadas. Alkm de 14 capitalistas e 15 proprie- 
tirios, figuravam 170 individuos em "profiss30 literiria", 12 empregados 
pGblicos e quatro eclesibticos. 

Mostramos que, nessa kpoca, o "sistema portuirio" carioca avan- 
sava da orla da Candeliria para a da Par6quia de Santa Rita, recortada 
por yirios sacos e enseadas, atk a orla de Santana, tendendo a se rojetar 
em d1res3o a SSo Crlst6v30. Essas trCs freguesias eram atravessa i as pelos 
morros que isolavam o litoral da planicie por onde a Cidade Velha se des- 
dobrava na Cidade Nova. 

Em 1870, a par6quia de Santa Rita possuia as mais importantes ca- 
sas comerciais de cafk, dezenas de trapiches e pequenos cais de madeira, 
muitos estaleiros, oficinas artesanais e manufaturas. Constavam no Censo 
oito edific~os dblicos, 2.595 particulares, sete i rejas, duas prisGes, se~s R quartkis, um ospital e 4.351 fogos. Na P ra~a  j a Harmonia fora cons- 
truido, por uma companhia organizada por Lazaro Gonsalves, o segundo 
mercado pGblico da cidade (o primeiro era o do Largo do Paso), o que 
refletia a concentrasSo opulacional na Area. P No quadro de pro issaes, destacava-se a categoria "sem profiss30 co- 
nhecida", com 7.298 pessoas, sendo 2.033 escravos e 5.265 hvres. Vinha, 
a seguir, "serviso dombtico", com 5.668 pessoas, concentrando o segu- 
ndo maior contingente de escravos: 1.794. 

As manufaturas, artes e oficios congregavam 5.244 trabalhadores, 
dos quais apenas 601 eram escravos. Havia um n6mero muito grande de 
maritimos - 739 (65 escravos), alkm de 64 pescadores e oito lavradores. 

0 Censo registrava 2.838 comerciantes, oito capitalistas e 95 pro- 
prietirios; nas fun Ges superestruturais: 1.282 militares, 53 eclesiisticos, 
203 empregados phklicos e 117 individuos em "profissfo literiria". @. 239) 

A pr~meira das ar6 uias ao longo do vetor sul de ex ansfo da ci- 
dade era a de N. Sra. ‘ f 9  a Gloria, criada em 1834, quando foi 'f esmembrada 
da de Sf0 Jod. 

Ocupada inicialmente por 4 imensas chicaras, foi atingida pelo pro- 
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cesso de urbanizaflo que alimentou o comkrcio e algumas.atividades ma- 
nufatureuas e artesanais. Procurada ela aristocracia para ai fixar resid6ncias 
de alto luxo, como o Palicio dos \ ardes de Nova Friburgo, no Catete, 
situavam-se, na Glbria, os hotkis e casas de enslo da mais alta categoria. 

No Censo de 1870, constavam 18 ediEcios pGblicos, 1.894 particu- 
lares, t r b  igrejas, uma pens30, tr&s quankis, um hospital e 3.146 fogos.. 
Em 1870 detinha 7,9% da populas3o do Rio de Janeiro. 

0 s  escravos dessa p ~ b q u i a  essencialmente residential labutavam nos 
serviqo domksticos princi almente, e d depois de 1860 comesaram a ser 
subst~tuidos por assalaria d' os (2.670 para 833 livres). Era ponderivel, tam- 
bCm, o nGmero de trabalhadores engajados em atividades manufatureiras 
e artesanais. (4.403, dos quais 815 escravos). Nas categorias subalternas, 
o maior contin ente eram de "sem profiss30 conhecida": 6.992 pessoas 
(361 escravos). Biguravam, ainda, 44 maritimos, 21 pescadores e 13 la- 
vradores. 

No uadro de profissdes observa-se a resen a marcante de mili- 
tares (1.293, um nhmero ande de emprega#os phklicos (283) e pessoas 
em profisdo literlria (3347 ~ l k m  de 1.390 comerciantes, havla 25 capi- 
talistas e 245 proprietaries (o maior ndmero de todas as parbquias, em 
ambos os casos). 

Para alCm da Glbria, ultrapassando a enseada do Flamengo, come- 
sava a vasta freguesia da Lagoa, cuja urisdisso ia at6 acarepagui, criada 
em 1809, em territbrio desmembra k o da parbquia d e SSo Josk. 

N o  decorrer do sdculo XIX foi assumindo aspect0 essencialmente residen- 
cia]. 0 bairro de Botafogo era o rnais procurado ara residCncias das famllias de rnais 
altas rendas do Segundo Reinado. A enseada de lotafogo, entre os morros da Vidva 
e da Urca, era cobena por jardins e chlcaras de rnansBes suntuosas. Por isso mesrno 
o comercio local cresceu para atender ao consumo desta po ula Zo. Fazia pane da 
par6quia o arrabalde de Copacabana, ainda praticamente desagitacfo, assim como Ipa- 
nerna. (p. 259) 

0 process0 especulativo iria transformar, em breve, esses arrabal- 
des em florescentes bairros residenciais n30 mais para a nobreza e sim para 
as familias chics dos tempos,republicanos. Copacabana e, em seguida, I a-9 
nema, pela orla litorlnea, Aguas Fkrreas e Lannjeiras ou o distante fir- 
dim Botlnico, eram, nos anos setenta, os ontos extremos na mira das 
com anhias que especulavam com o solo ur 1 ano, em particular, as de car- 
nr. ~gnificatlvamente, em 1873, a par6quia da Lagoa foi consideravel- 
mente reduzida, destacando-se dela a da Givea. 

Em 1870, existiam sete edificios pGblicos e 1.350 paniculares, trCs 
i rejas, uma pris30, dez quartkis, dois hospitais, 1.683 fogos. A popu1ac;So & parbquia representava 4,8% do total da cidade e os escravos 
concentravam-se em servifos domksticos (1.834 num total de 4.549 pes- 
soas); 1.377 pessoas (184 escravos) estavam engajadas em manufaturas, ar- 
tes e oficios. 0 item 'sem profisslo conhecida' reunia 3.291 trabalhadores 
(442 escravos). 
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Figuravam no Censo 93 pescadores, 13 maritimos e um nGmero ex- 
pressivo de lavradores - 190 - dos quais 53 eram escravos. 0 quadro de 
profissaes arrolava, ainda, 609 comerciant~s, 19 capitalistas, 109 proprie- 
tirios, 632 militares, 128 empregados pGbhcos, 189 pessoas em profiss3o 
literiria e 39 eclesiisticos. 

NOTAS 

1, LOBO, E.M.L. 1978, p. 155. 
2. HOLANDA, S.B. de. 1963, p. 46. 
3. SOARES, S.F. 1977, p. 25-6. 
4. A ASSI!~??NCIA mCdica no Rio de Janeiro. 1980, p. 52. 
5. Eulllia Lobo considera exageradas as estimativas de Haddock Lobo: com base nas 

estatisticas mortuirias da Cone, calcula a populafSo do Rro, em 1859, em 186.228 
habitantes. Um Censo, muito reclrio tambem, realizado pela Secretaria de Policia 
em 1853 apontava 151.776 hagtanres apenas. (p. 223-5) 

6. REGO, J.P. do, Bar30 do Lavradio. 1878, p. 52. 
7. LOBO, E.M.L. 1978, p. 229. - 
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pos e, como decorrencia, configurando, em certos casos de forma decidria, o espaco 
social da cidadel. 

Entre 1868 - ano das primeiras concessdes para linhas de bondes -e 
1905 - que corresponde ao auge das reformas urbanas empreenddas pelo 
overno federal e pel0 prefeito Francisco Pereira Passos - fo~am conce- 

Bdas mais de 40 autonra~des para a formasilo de companhias e explo- 
ra@o de linhas. Metade caducou, sem que as obras f o ~ e m  iniciadas no 
prazo prevjsto pelos respectivos decretos, Como bem assinala Marla Lais, 
uveram dois destinos: serviram como objeto de negociasdes especulativas 
- e muitas fortunas se fizeram grasas A venda de concessaes a capltallstas 
mais bem aquinhoados ou A es eculasilo na bolsa com a@es de compa- 
nhias fantasmas - ou deram, e ? etivamente, origem a companhias, quase 
sempre depois de transferidas as concessaes a sindicatos de capitallstas es- 
trangeiros. 

0 ano de 1905 delimita o inicio de urna nova etapa na hist6ria dos 
transportes de massa da cidade. Coroando o process0 de fusdes de com- 
panhias de carris, ocorrido nos anos oitenta e noventa, uma grande em- 

estrangeira, a Light and Power, adquiriu o monop6lio do 
ornecimento de energia el6trica i cidade e, ao mesmoJempo, o controle 

exclusivo de todos os seus meios de transporte coletivo. 

A COMPANHIA JARDIM BOTANICO E A URBANIZACAO DA ZONA 
SUL 

Em 1859, foi inau rada a primeira linha de bondes a tra 90 animal, li- " 6 r gando a Prasa da onstituisilo atual Pra~a  Tiradentes) ao a to da Tijuca2. 
Contudo, seu concessionhio, omas Cockrane (o mesmo que, em 1840, 
obtivera concessio ara a constru~io de uma ferrovia ligqdo a Corte a f Resende) declarou alCncia em 1866, arrastado pela crise financeira que 
irrompeu naquele ano. 

0 s  servi~os de carris urbanos comegaram, efetivamente, em 1868, 
quando a Botanical Garden Com any inaugurou sua prlmelra linha, 11- 
gando a Rua Gonsalves Dias ao e r g o  do Machado. 

Desde entio, a hist6ria da urbanizasilo da zona sul esteve indisso- 
luvelmente ligada A atuaszo desta empresa, em conjunto com,grandes in- 
corporadores, com outras companhias de servisos pGblicos (gas e esgotos, 
sobretudo), sob patrocinio do pr6prio Estado. 

Em marso de 1856, o governo imperial autorizou o conselheiro 
CSndico Baptista de Oliveira e seu filho, Luiz Plinio de Olive~ra, a or- 
ganizarem uma companhia para o transporte e conduc;Zo de car4as, por 
meio de carris de ferro, da Corte at6 o distante arrabalde da Gavea. 
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0 s  carris "tirados por animais" percorreriam o seguinte trajeto: 
Largo da M9e do Bispo (correspondente ao cruzamento da atual Evaristo 
da Veiga com 13 de Maio) pela Rua da Ajuda, Rua da Lapa, cais da Glb- 
ria, Rua do Catete - e j i  em zona predominantemente rural : Carninho 
Novo de Botafogo, praia desse mesmo nome, Rua de S. oaquim, at6 en- 
contrar, em linha reta, a de S9o Clemente, na proximi d ade do lugar de- 
nominado Piasaba, continuando ela estrada i margem da Lagoa de 
Rodrigo de Freltas at6 a Capela da onceiqlo, e dai pel0 Caminho de Boa 
Vista que conduzia ao da Givea. 

e 
0 s  concessionirios poderiam, no prazo de 3 anos, estabelecer urn 

ramal na dire~9o do Ca inho do Cosme Velho, partindo do Lar50 do %: Machado at6 a fonte das guas Fkrreas; e outro ramal, do Jardlm Botanico 
at6 a subida da serra da Tijuca, pelo caminho que conduz~a Fazenda dos 
Macacos. A diretoria da companhia deveria, porkm, entrar em entendi- 
mentos corn Thomas Cockrane, concession6rio da linha do centro ao alto 
da Tijuca, para estahelecerem o ponto em que, no futuro, se encontra- 
riam ambas as empresas. 

k clara a primazia que o governo concedia, ainda, aos meios de trans- 
porte em vigor, preocupando-se em advertir o concessionlrio de que a 
superficie su erior dos carris ficasse no mesmo nivel do chlo ou da cal- 
~ada ,  de mo J' o a n90 embara~ar o livre trlnsito de animals e outros vei- 
culos. Essa e outras cliusulas dos primeiros contratos contrastam com a 
arroglncia com que, mais tarde, as companhias, apoiadas pelqs poderes 
p15blicos, expulsariam de seu caminho o enxame de pequenos veiculos que 
circulavam  ela as ruas da cidade. 

Transparecia, tambkm, uma preocupac;lo muito grande com ope-  
rig0 ue aquele "melhoramento" poderia representar nas ruas estreitas 
da cilade velha e suas adjac$naas, povoadas de animais e escravos3. 

0 decreto de concesslo autorizava a companhia a desapropriar ter- 
renos,,estabelecia o prazo de 6 anos para a constru~iio de toda a linha, 
e de 2 anos para a concluslo do rimeiro trecho, at6 o Jardim Bot$nlco. 
Uma vez incorporada, a compan l? la desfrutaria de privilegio exclusive por 
20 anos (prazo ampliado depois para 30 anos). 

Em agosto de 1859, os concessionirios obtiveram, junto con! as fer- 
rovias, isenc;Zo de direitos de importa~90 por 10 anos, alkm de isen~9o 
do for0 de terrenos de marinha e do recrutamento de seus empregados 
para a Guarda Nacional. 

0 prazo para a incorporac90 da companhia e inicio das obras foi 
sucessivamente prorrogado at6 maio de 1862, quando, mesmo tendo ca- 
ducado o Gltimo decreto, o governo im erial autorizou o conse!he~ro 
seu filho a transferirem - por 40 c.3ntos 4' e rkis - ao barlo de Maua os pri- 
vil6gios e favores que lhes haviam sido outorgados (dec. 2.927,21 de maio 
de 18621. 

~6 novembro daquele ano, foram aprovados os estatutos da COT- 

P anhia de Carris de Ferro do Jardim Botlnico, organizada por Maui, cuja 
inalidade era: 
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(...) o assentamento de carris de ferro e o estabelecimento de um servifo re- 
gular de transportes nesta Cone  entre o Largo do Paso e o Jardim BotSnico, corn 
um ramal para as Laranjeiras, em conformidade com as obriga~des e privilhgios por 
vinte e cinco anos contados da data da abertura da primeira pane da linha4. 

Ficava em aberto se os veiculos seriam tracionados por locomotivas 
ou animais. 

0 capital da cqmpanhia era de mil contos de rkis, dividido em 5.000 
agBes de 200 mil rk~s cada. Seus estatutos declaravam que poderia 

(...) desapropriar, com previo consentimento do govern0 imperial, e na forma 
das leis, os terrenos de propriedades de que carecer para o leito do caminho, estafbes, 
armazkns e oficinas. 

Contudo, varios fatores-retardaram a forma~zo da empresa; alkm 
do retramento dos capitais nac~onais, ante o recente fracasso de Cockrane, 
havia a hostilidade manifestada ela "elite" ao novo meio de transporte. 
A esse respeito, diz Noronha 8 antos: 

(...) as prbprias senhoras o combatiam achando imperdodvel deslize de po- 
lidez mlsturar gente do povo corn essoas de hdbitos educados e t90 contrkios aos 
das classes pobres o y e ,  diziam efas, sucederia infalivelmente nos veiculos proje- 
tados5. 

Alkm disso, os concessionirios tiveram de enfrentar a companha mo- 
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A Botanical Garden foi estendendo progressivamente seu dominio 
sobre a zona sul da cidade, desde a GIQia, jl caracterlzada como Lea re- 
sidencial das classes dominantes, por toda a extens30 do es aso litorlneo 
ainda vazio, atk os confins de Copacabana, I anema e Le t? Ion, distantes 
e despovoadas praias, n b  obstante enquadra&s na a l p  de mlra de virios 
grupos capitalistas privados envolvidos na especula@o com a terra urbana. 

0 comando dos transportes nesse "vetor de expans30" abria ers- 
pectivas extremamente promissoras, n3o apenas no que concerne Pa- 
plora$io do serviso para a populas30 'l instalada, como aos lucros 

91 em disponib~ idade. 
k ~mobllilrios ue prometia a ocupas30, reta amento e valorizaflo das lreas 

Contudo, atk consolidar seu monopblio sobre a zona sul, a Bota- 
nical Garden teve de dispud-la corn o conde de Lages e Francisco Tei- 
xeira Ma alhges, que pleitearam, em 1872, uma linha de carris do centro 
a Copaca % ana, desafiando a "zona de privilCgio" que a empresa norte- 
-americana reivindicava para si. 

0 decreto nP 5.785, de 4 de novembro de 1874, que lhes concedeu 
o direito exclusivo de construs30 da linha, fixava um slnuoso trajeto, di- 
ficilimo de executar pelo grande ndmero de desapropria Bes que reque- 
riria e as dispendiosas obras no trecho montanhoso da cida e. Nesse trajeto 
transparecia, niridamente, a intensgo de contornar, o quanto fosse pos- 
sivel, o priviligio de zona da Botanical Garden, reservando, porim, aos 
concessionlrios uma gorda fatia de Botafogo e Glbria - territbrios de gran- 
des perspectivas imobililrias a curto prazo - alkm do cobisado alvo: o dis- 
tante arrabalde de Copacabana7. 

A estratC a imobiliiria dos concessionlrios transparecia, sobretudo, 
nas Gltimas cl ? usulas que asseguravam ?i companhia, alCm do direito de 
desapropria 30, o privllCgio exclusivo de instalar uma estas3o balnekia 
e todo um k airro na costa de Copacabana. 

Assim, se comprometiam a: 

(...) fundar na mesma Praia (...) urna povoaslo, que seri delineada e projetada 
de acordo com os planos de distribui~lo e arruamento; e bem assim dos ed~ficios 
e obras de prote~ io  e se ranfa, que forem previamente aprovadas pela Ilma. CSmara 
Municipal e (...) r canaEar agua potivel para o mesmo ovoado, a iluminLlo a ~ i r  
e a construir 0s necessirios esgotos para o escoamenro &S iguas pluriais e m a t h a  
fecais; odendo por estes servi~os cobrar taras que forem oportunamente aprovadas 
pelo dvernos .  

Teriam 3 ados para comegar as construgBes indicadas no plano, in- 
cluindo, As suas prbprias custas, 3 edif!cios pdbli~os: uma esco!a ara o 
rnsino primlrio e secundlrio, um jardim zoo16 co e um hosp1!$ cam 
capacidade para 100 convalescentes, destinado ?i 8' anta Casa da Misericbr- 
dia. A estas30 balnedria deveria ser kaugurada ao mesrno tempo que a F h a  
de carrls razo de 18 meses para inlciar as obras e 5 anos para conc1u1-1s). 

A $s uta entre ambas as compnhias prolongou-se por do~s  anos 
e teve um ! esfecho obscuro. A Botan~cal Garden impugnou a concess30, 



invocando seu.privil6gio de zona - isto 6, os direitos sobre os trechos da 
cidade percorridos por seus trilhos. Em 1876, os concessionirtos conse- 
guiram prorropr a concess30 e, com os capitais de A!exandre. Wagner, 
rico proprietirlo de terras em Copacabana e na Glbria, constituiram a 
Empreza Copacabana. 

0 Conde de Lages? seus s6cios chegaram a iniciar a construs.90 da 
linha, e a dispura cr~tal~zou-se num onto: o Largo da Lapa, onde $a 7 teria de tangenclar a linha da Botanica Garden. Dlvulgada pelos jornais, 
a briga atingiu o climax quando a Empreza Co acabana, graFas influ- 

operirios trabalhassem A luz de archotes, 
E Cncias do Conde de Lages, alto func~onirio da orte, conseguiu que seus 

(...) em hora adiantada da noite, com o amparo da forga phblica, 
aquele trecho da cidade (Rua da Glbria), num circulo de baionetu (:..I. %: %?: 

uinte ao deve atentado, ao amanhecer, estava corn leta a tarefa, a cidade sabedora 80 escindalo que se consumara, e sem efeito a o r g m  de embargo9. 

Entretando, a linha pretendida pela Empreza Copacabana, n30 foi 
avante, caducando a concesslo em 1880. Ao que tudo indica houve um 
acordo entre as duas panes. Maria Lais tr.mscreve de Noronha Santos uma 
noticia do jornal liberal A Reforma, dlzendo: 

Corre entretanto agora como certo que o mordomo da SSAA Imperiais 
arranjou-se corn o residente da Botanical Garden, de quem vai receber 16 m11 con- 
tos de reis, dandojhe em troca o dote principesco que recebeu do GabinetelO. 

0 fato 6 que, desde ent30, a Botanical Garden desfrutou do mo- 

'6 Conselho, em julho de 1890: 
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(...) arneagadas de pr6xirna li uidaflo cuja forrna e resultados erarn incertos, 
as Companhias (jardim ~ o t i n i c o  e S ~ O  c r ~ s t d v b )  es uivavarn-se a renovar o seu ma- 
terial, recusavarn abaixarnento de tarifas e evitavarn jesenvolver as linhas de trifego. 
NSo era de estranhar que rnais cogitassem da diaribuisio de seus dividendos e da 
recornposigSo de seu capital do que do inceresse p G b l i ~ o ~ ~ .  

Desencadearam-se violentas pressdes contra o intendente partindo, 
sobretudo, de especuladores imobllilios, como Constante Ramos. e da 
pr6pria companhia, interessada em lotear-o novo bairro que se abrk n90 
apenas aps antigos como aos novos ricos dos tern os republicanos. R 0 intendente foi substituido por Felix da Cun a Menezes que, ime- 
diatamente, em 30 de agosto de 1890, assinou os contratos de renovas90 
e autorizou a Cia. Jardim BotSnico a construir o ramal para Copacabana, 
atravb do tlinel que seria aberto no morro do Barroso (atual Alaor Prata). 
0 trlfego de bondes para aquele aprazivel arrabalde costeiro foi inaugu- 
rado, com o thnel, em 6 de julho de 1892. 

Maria Lais mostra que o ramal de Copacabana foi ob'eto de diver- 
g6ncias entre os pr6prios acionistas da empresa, que consideravam arris- 
cad0 o investimento naquele areal quase deserto. S6 as despesas com 
desapropriasdes alcan~ariam, em 1894, cerca de 500 contos. Segundo No- 
ronha Santos. 

(...) a exce So de urn ou outro prCdio born, os dernais d o  na verdade, pe- 
quenar e pobres c60upanu 6 urn bairro a criar-w. Agora 6 que vfo tendo cornego 
as edificacdes, as melhores casas se lwantam, depois de vendidos os lotes de terrenos pn esse firn. J l  se acha orpnizada urna corn anhia com capital suficiente, p a n  edi- 
l u r  urn dub de sport e urna yande casa bafnelria que, brevemente, dari corneco 
b obras". 

Aliada a incorporadores como a Em resa de Construqbes Civis, a 
Jardim Botinico armou uma grande campa&a publicitdria destinada a ven- 
der a imagem de Co acabana como bairro que proporcionaria a seus mo- 
radores um "estilo l e vida moderno", oferecendo condusio gratuita para 
atrair os compradores de terrenos. 

Em 1900, firmou novo contrato com a Prefeitura, comprometendo- 
-se a ampliar a rede de trifego eletrificado at6 a Escola Milttar, na Prak 
Vermelha, e o Lar o dos Ledes, e a abrir, no prazo de quatro anos, o tu- f nel do Leme (atua tlinel Novo), de mod0 a encurtar o trajeto ate Co- 
pacabana. A companhia obteve tambem autorizas90 para prolongar a linha 
de Igrejlnha atual Posto 6 atk Vila Ipanema, onde o Bar30 de Ipanema I incprporava otes atravks d a Empresa Vila Ipanema (as obras foram con- 
cluidas em 1901, ao inesmo tempo em que se inaugurava naquele bairro, 
totalmente desabitado, a ilumina~30 eletrica). 

No inicio do seculo XX, comesou a ocupac;iio do Leblon, onde ha- 
via cerca de 100 chkaras formadas pel0 desmembramento da antiga Fa- 
ynda  Nacional da Lagoa. (Uma das empresas imobiliirias que atuou nessa 
area foi a Companhia de Melhoramentos da Lagoa, que, em 1891, chegou 



a iniciar a abertura de um trecho da futura avenida Nieme er)I3. r Asslm, na zona sul da cidade, antigas chicaras e fazendas oram sendo 
loteadas, convertendo-se em bairros residenciais de "elite", ainda no Se- 
gundo Reinado. Eri 'am-se mansdes suntuosas, muitas pertencentes a fa- 
zendeiros de cafb. f o  caso, par exemplo, do atual pallcio do Catete, 
construido em 1862 pelo Bar50 de Nova Fribur o, ou o atual pallcio da 
Guanabara, vendido pelo presidente do Banco o Brasil 1 familia impe- 
rial para a residtncia da herdeira do trono. 

% 
Este process0 transcorreu nos anos setenta e oitenta, intensificando- 

-se a partir de 1890, quando S. Crist6vdo e o Engenho Velho perderam, 
definitivamente, o prestige que lhes conferira o imp6rio e foram sobre- 
pujados pelos bairros residenciais da vasta freguesia da Lagoa. 

ConvCm ressaltar que as "classes dominantes': que se instalaram nessa 
orla da tidade, que ali implantaram o seu estilo arquitetbnico, constitu- 
iam realidade estruturalmente diversa das "classes dominantes" do pri- 
meiro reinado e do inicio do sepndo, o que decorre, naturalmente, do 
conjunto de transformapks economicas, sociais, politicas e ideol6gicas que 
caracterizaram a transip3o da sociedade escravista para a sociedade capi- 
talista. 

Seria, contudo, um erro afirmar que a zona sul foi ocupada exclu- 
sivamente pelas classes dominantes. Mauricio de Abreu refere-se h insta- 
lap30 de populapbes n!o aristocrlticas, sobretudo imigrantes portugueses 
engajados no com6rci0, em terrenos menos valorizados nas imediagbes 
do cerniterio Silo JoSo Batista (1852). Nos recenseamentos de corti~os, desde 
os anos 1870 observa-se a tendtncia a roliferarem habitapbes coletivas 
naquela arte da cidade, sobretudo de e que comesaram a ser instituidas g J 
leis proi indo ou restringindo sua construgo no centro do Rio de Ja- 
neiro. Basta lembrar, a titulo de ilustragzo, que 0 Coni~o, de Aluisio de 
Azevedo, era ambientado em Botafogo. 

A medida que floresciam os bairros residenciais da "elite", 
desenvolvia-se um mercado local de trabalho relacionado ao com6rcio 
(tanto o formal como o ainbulante), A prestapdo de servisos domisticos, 
ao exercicio de certas profissaes e pequenos oficios, h explora@o das pe- 
dt-eiras e outros ramos ligados A constru -30. k AlCm desse mercado local de trabal o, diretamente vinculado h re- 
sidtncia dos ricos, ergueram-se, nos arrabaldes mais distantes da zona sul, 
especialmente no fim da dCcada de oitenta e inicio dos anos noventa,. as 
grandes fibricas de tecidos - em karanleiras, Givea e Jardim BotSnico 
-rodeadas $ cortipos e contiguas as pr~meiras vilas opeririasl'. 

0 numero de passageiros transportados pela companhia aumentou 
'de maneira estivel e constante. De 1870 a 1892 (an0 em que entrou em 
funcionamento sua primeira linha eletrificada, do centro a Rua Dols de 
Dezembro, no Flamengo), o nGmero de passageiros quadruplicou. Deu, 
entilo, um grande salto, de 1890 a 1896, que coinctde com a rbpida ex- 
tens30 e eletrificapdo de suas liphas, senhoras absolutas de todo o trlfego 
da zona sul. Vejamos as estatisticas: 
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COMPANHIA D O  JARDIM BOTANICO'~ 

N ?  DE PASSAGEIROS 
3.035.465 
3.966.523 
5.960.140 
5.394.461 
7.750.355 
7.970.982 
11.636.370 
12.606.990 
21.881.328 

As principais linhas em trife o eram: Laranjeiras - Aguas FCrreas, 
Jardim BotSnico- Givea, Lar o dos 8. ebes, Flamengo, Catete, S. Clemente 
- Hurnaiti, Copacabana, ~ e 8  Grandeza, Praia Verrnelha - Escola Militar 
e Candeliria. 

OS BONDES E A URBANIZACAO DA ZONA NORTE 

Se a hist6ria da urbanizaszo da zona sul esti intimamente ligada A ardim h Botinico. a da zona norte foi comandada Dor duas outras comoan ias de 
carris urbanos: a Rio de Janeiro Street gailway Company, depois cha- 
mada Companhia S30 Crist6v80, e a Companhia Ferro-Carril de Vila Isa- . . 
bel. 

A trajet6ria da ~ o m ~ a n h i a  S90 Crist6v80 6 quase paralela da Jar- 
dim Botinico, segundo se 18 em Maria Lais Pereira da Silva: 

A c o n c d o  que d l  origem 1 companhia remonta, efetivamente, a 1869, quando 
o priviligio concedido a Charles Mors~n e B. Caymani foi transferido para os ca- 
pitalistas Silvester S. Battin e Albert B. Ragger que ji pouuiam, por sua ve% uma 
concess30 para os bairros de S30 Crist6vS0, Andarai Pequeno (Tijuca), Saco do Al- 
feres, Catumbi e Rio Comprido. As duas pequenasempresas foram, dessa forma, reu- 
nidas em uma Gnica companhia, fundada em Nova York, autorizada a funcionar-no 
Brasil a anir  de 30 de junho de 1869 (quando ji se encontrava ativada a Botanical 
~arden)! 

No mesmo ano, a The Rio de Janeiro Street Railway inaugurou seu 
prirneiro trecho, do Largo de S9o Francisco de Paula ate o Port80 da Co- 
roa, na Quinta da Boa Vista. Dois meses depois, em janeiro de 1870, inau- 
gurou o segundo trecho, at6 o Caju. No  mesmo ano, comesaram os 
trabalhos do ramal da Tijuca, aberto ao trifego, em toda a sua extendo, 
em janeiro de 1871. 

Em 1873, a empresa transferiu sua sede de Nova York para o Rio 
de Janeiro, e continuou a ramificar seus trilhos pela extensa zona norte 



da cidade. No comeso deste dculo, contava com '60 km de extens30 de 
linhas, 150 carros de diversos tipos, 2.000 animais e um total de 600 em- 
pregados616. Servia S3o Crist6vS0, Tijuca, Sadde, Santo Cristo, Gamboa, 
Caju, Catumbi e Rio Comprido. 

Em seus primeiros trechos, a companhia atingiu, nas freguesias de 
S3o Crist6v30 e En enho Velho, zonas de moradia arjstocrkica que, desde 
a primeira metade f o skculo, grayitavam em torno da residtncia imperial. 
Entretanto, essas zonas, como yimos, tenderam a se yransformar, no GI- 
timo uartel do skculo, em bairros fabrls e proletirios deteriorados. 

8 s  antigos c a s a r k  de S ~ O  Crist6v30, quando nzo foram conver- 
tidos em casas de cbmodos, propor~ionando rendas aos herdeiros de seus 
ilustres moradores, assaram a alojar pequenas fibricas e oficinas - ser- P ralherias, fundi~aes, 5bricas de sab30, velas etc. - voltadas para o consumo 
interno, em larga medida de endentes de matCrias-primas e equipamen- 
tor importador. Alim de desLtarem da proximidade do orto - que avan- 
sava pela orla da SaGdc e Gamboa em &reg90 a S"a Crist ! v90 - bem como 
dos troncos ferrovikios, podlam minimizar seus custos de capital fixo 
muito im ortantes numa kpoca de grande instabilidade financeira), 
enefician o-se, tambkm, com a infraestrutura de servisos ji instalada em b s t '  

S30 Crist6v30, um dos bairros mais bem servidos da cidade, especial- 
mente de igua17. 

Desde o inici~,  as linhas da companhia atravessaram ireas roleti- e rias e densamente povoadas. J i  na dkcada de 70, as freguesias do spirit0 
Santo e de Santana - em cujas jurisdi@es ficavam os bairros do Santo Cristo, 
Gamboa e SaGde, na orla portuiria, e Catumbi - detinham os mais altos 
percentuais de popula~90 moradora em corti~os na cidade do Rio de Ja- 
neiro. Dos 32.686 habitantes da Gltima freguesia, 20% moravam em cor- 
tisos. (6.458 pessoas - o que correspondia a 29% da popula~30 total de 
cortisos da cidade). Quanto A freguesia do Espirito Santo, de seus 10.796 
habitantes, 1.918 moravam em cortisos (18% da populas30 local e 9% da 
populas3o total de cortisos). 

Assim como na zona sul, o controle do trAfego entre o centro e a 
zona norte foi objeto de grandes disputas, como bem assinala Maria Lais 
Pereira da Silva: 

0 que constitui (...) o m6vel da disputa pelas keas mais roletarizadas da ci- 
dade C posivelmente o fato da probabilidade de um lucro imeiato, na medida em 
que suas linhas atravessam lreas ji consolidadas e densamente povoadas, atendendo 
a uma popula~90 numerosa que ~lecessita, cada vez mais, deslocar-se ara mais longe, 
em busca do emprego. D e  um lado, para a zona sul da cidade e, cfe outro, para a 
zona none e hs vezes para alkm desta, acom anhando o trilhar das indGstrias que E comecam, no  inicio do siculo, a se deslocar . 

0 nGmero de passageiros !ransportados pela S30 Crist6v"a cresceu 
ininterruptamente, desde o inicio do trlfego at6 o ano'de 1906, quando 
comesou a eletrificaslo de suas linhas, ji em fase de incorpora~30 pela 
Light and Power. Vejamos as estatisticas: 



COMPANHIA DE S a 0  CRIST~VAO'~  

A N 0  N? DE PASSAGEIROS 
1870 3.167.574 
1872 5.816.388 
1876 8.113.033 
1877 8.470.446 
1879 9.448.620 
1888 11.779.963 
1897 9.324.828 
906 25.114.602 

Em 1894, suas principais linhas de trafe o eram: Alegria, Caju, Pe- 
dregulho, Campo de Slo Crist6ylo. Corqnel #i ueira de Melo, Bispo, E r  
treh, Santa Alenandrina, Itapagipe, Estluo de sf ,  Catumbi, Tijuca, Muda 
da Tijuca, Itapiru e S30 Francisco Xavier. 

Por sua vez, a formaslo da Companhia Ferro Carril de Vila Isabel 
confunde-se com o prbprio empreendimento imobilibrio do qua1 resul- 
tou o bairro desse nome. Em 1872, foi concedido a Jolo Batista Dru- 
mond (Barlo de Drumond), Joaquim Rodrigues de Oliveira e Carlos 
Frederico Taylor o privilegio para a construslo de uma linha do centro 
aos bairros ue iriam florescer no Engenho Novo e Andarai Grande ? (Andarai, Vi a Isabel, Maracan3 e Graja6). Parte dessas terras pertencia 
a vasta Fazenda dos Macacos, de propriedade da segunda Im eratriz D. 
Amelia, Duquesa de Braganca. Quase na mesma ocasilo da so P icitapSo do 
privilegio para a linha de bondes, em janeiro de 1872, o bargo e seus s6- 
ctos, atraves da Companhia Arquitetbnica, adquiriram uma Area desmem- 
brada da Fazenda. Levantaram sua planta e organizaram um projeto de 
loteamento, tendo como eixo uma larga avenida em perspectiva, segundo 
o modelo urbanistico francb. Em 1873, a Companhia Arquitethca, tendo 
como sbcios o bar20 de S. Francisco Filho, Temistocles Petrocochino, 
o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e o Visconde Silva, inaugurou o bairro 
de Vila Isabel, corn o Boulevard 28 de Setembro e vlrias outras ruas. 

Em novembro do mesmo ano, a Cia. Ferro Carril de Vila Isabel 
colocou em trifego a primeira linha (depois de muitos trabalhos de aterro 
e, inclusive, a construplo de uma ponte na lrea do 
do rio Comprido). Ia da Prapa da ConstituipSo 
da referida Fazenda, passando pelo Largo do 
deira), com ramais para o Andarai e o Engenho 
a Cia. Arquitetanica vendeu os primeiros 27 
capaes e fundaram-se algumas casas de comkrcio? 

COMPANHIA DE VILA ISABEL2' 

A N 0  NP DE PASSAGEIROS 
1876 717.702 
1877 2.503.752 (formac;io d o  bairro) 
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1879 3.396.642 
1881 3.221.454 
1884 4.025.743 
1888 5.434.570 
1906 50.592.474 

(incluidos passageiros 
das Cias Vila Guarani 

e Cachambi) 

Em 1886, a Vila !sabel incorporou a Empresa Ferro Caqril Gua- 
rani, que servia a zona ~ndustrial e portulria situada entre a antiga praia 
Formosa e a esta 90 ferrovilr~a de S90 Crist6vSo. Em 1899 foi a vez da f Cia. Ferro Carri de Cachambi, que fazia o trlfego entre as estas6es do 
Engenho Novo e Engenho de Dentro. 

Nesse eriodo, a pr6pria Vila Isabel mudou de 1x190s: em 1889, foi P adquirida pe os capitalistas ingleses Charles Henry Sanford e Francis Ar- 
thur Borwen. Pouco depois da anexas90 da Cia de Cachambi, teve de en- 
tregar seu acervo ao credor hipoteclrio, o Banco da Reptiblica, 
re assou a concessiio ao cons6rao alemio Brasilianische Eletricitats 
se f lschaft. 

Assim, s6 em 1899 consolidou-se a fusio das t r b  companhias ue, 
segundo Dunlop, possuiam 67 carros de passageiros, nove de cargas, 37 1 m 
de linhas, 800 an~mais, sete estapaes, cinco oficinas e 259 empregados". 

A esar de atravessar ireas controladas pela Cia. Sf0 Cristovfo, a 
Vila Isa ! el n lo  entrou em conflito direto corn essa em resa; surgiram al- e mas uestaes referentes a privilkgios de zona (como ila Guarani, Area $ dotAnio da Sio Crist6vio), resolvidas por acordos atravb dos quais 
as duas empresas repapiram o controle sobre aquele es aso. Mesino corn 
a incorporas30 de mais duas companhias de earns, a $ ila Isabel nio che- 
gou a ter a import9ncia da S90 Crist6vSo e Jardim Botlnico. A partir de 
1890, inau rou alpmas linhas de grande im ortlncia - como as de Ca- 
chambi e g a r k ,  ate a Estagio de Engenho Jovo ,  ligando a estn 50 fer- f roviiria a areas suburbanas adjacentes onde, mais tarde, se desenvo veriam 
atividades industriais de eso. A linha da Boca do Mato propiciaria, por 
sua vez, a formacSo do 1 airro do Mkier. 

A trasio elCtrica foi implantada em 1905 na linha do Matoso, 

Power. 
'rando ji se discutia a unificaplo dos servi~os de carris sob a Pgide da Lig t and 

OS TRANSPORTES NO CENTRO DA CIDADE 

0 centro do Rio de Janeiro, de onde se irradiaram as linhas das principais 
companhias de earns, coube, como zona de privilPgio, a urn conglome- 



rado de quatro em resas menores que se fundiram, em 1878, para formar 
a Companhia de earris Urbnnos. As linhas da Locomotora, Santa Te- 
resa, Ferro Carril Fluminense e Carioca-Riachuelo entrela~aram-se, co- 
brindo a Area central e articulando seus terminais de transportes maritimos 
e ferrovilrios. 

J l  nos referimos 2i Locomotora, cronologicament~ a segunda con- 
cess9o obt~da por uma empresa de carris no Rlo de Jane~ro para o trans- 
porte de cargas - em espec~al o cafe - entre a estapio ferrov~lria e a orla 
portulr!a. Dlsputou esse serviso com os carro~bes de t r a ~ i o  animal que 
congestionavam as ruas com seus volumosos fardos e, pouso a pouco, am- 
pliou o trlfego de assageiros, que se tornou mais lucratlvo que o trans- 
porte de cargas, so g retudo depols ue a E.F. D. Pedro I1 construiu, na 
dicada de 1880, uando era presidi a pelo engenheiro Francisco Pereira 4 1 
Passos, um rama ferrovidrio at4 a estaciio maritima da Gamboa. 

As linhas da Locomotora ligavam o trecho central da cidade 1 Es- 
ta~90 D. Pedro 11, no Cam o de Santana, servindo os populosos quar- 
teir6es maritimos da ~ a m g o a  e Sadde, onde fervilhava a gross0 do 
movimento portudrio do Rio de Janeiro. 

As linhas da Cia. Ferro Carril de Santa Teresa, fundada em 1872, 
ligavam o Largo do Papo (atual Prapa XV), ao Largo da Lapa e A Rua do 
R~achuelo, de onde subia o ramal para Santa Teresa, at6 o Lar o dos Gui- 
marfes e Almirante Alexandrino. Dessa companhia, a Carris b rbanos s6 
incorporou as linhas da planicie. 0 ramal do morro de Santa Teresa con- 
t i n u o ~  a existir, independentemente, corn o nome de Santa Teresa-Paula 
Matos. 

As linhas da Cia. Ferro Carril Fluminense, organizada em 1874, per- 
corrialn a Cidade Nova e o Estdcio de Si, at6 a praia Formosa. Por sua 
vez, a Cia. Carioca Riachuelo, concedida em 1874 a Pandil Cal6geras e 
Carlos Kraus, partia da EstapSo das Barcas e, seguindo as principals ruas 
da cidade (Largo da Carioca, Primeiro de Marpo etc.), chegavam A Prapa 
Onze de Junho. 

Em 1894, as pi-incipais linhas em trlfego da Carris Urbanos eram: 
Hospicio - Estrada de Ferro, Prapa XI - Barcas, S90 Francisco - Plano In- 
clinado, Estrada de Ferro - Lapa, Sadde - Barcas e S90 Diogo - Carceller. 
Possuia 16 linhas ao ser incorporada pela Light and Power, em 1907. Sua 
estapso principal, na Rua Larga de S. Joaquim (trecho da atual Marechal 
Floriano), transformou-se na sede da companhia canadense. 

NOTAS 

1. SILVA, M.L.P. da. 1979, p. 18-9. 
2. Segundo Charles Dunlop: 

A linha deveria seguir do referido Largo do Rocio pela Rua dos Ci- 
ganos (Rua da ConstituipBo) em frente ao Campo da AclamapSo (Prapa da 
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RepGblica) at6 a Rua do Sabio (depois General CBmara, presentemente lado 
im ar da Avenida Presidente Vargas, entre as P r a ~ a s  da RepGblica e Onze 
de y unho) em toda a sua extensb, at6 a de S9o Crist6vdo (Rua oaquim Pa- 
Ihares) e dai ela Rua Nova do lmperador (Rua Mariz e Barrod ou pela do 
Engenho vcl%o (Rua Haddock Lobo), seguindo pela que ent9o se abria corn 
a denomina~io de Rua d o  Cabido (Rua Pereira de Almeida), como fosse mais 
conveniente, e pela do Andarai (Rua Conde de Bonfim) at6 o lugar deno- 
minado Boa Vista, na Tijuca. 

DUNLOP, C.J. 1973, p. 32. 
3. L2-se em Quest& da aprow@o &s planos das obras dos carris de fm urbanos para 

Copacabana: 

Haveri urn ndmero necessirio de cantoneiros ou guardas dos carris, os quais 
serdo estabelecidos nos pontos, ou em distancias conveniences, n90 s6 para 
conservarem constantemente limpos os mesmos carris, como e princ~pal- 
mente para avisarem as pessoas que transitam a pC e a cavalo, da aproximaslo 
dos trens, a fim de evitarem sinistros e desastres. (p. 8) 

4. Ibidem, p. 15. 
5. SANTOS, F.A. de N. 1934, p. 245-50. ' 

6. L6-se em 'A e v o l u ~ l o  dos transportes': 

As seges foram os primeiros veiculos dotados de rodas, destinados exclusi- 
vamente ao transporte de pessoas (...). 0 s  Bnibus a trapio animal, bastante 

arecidos corn os bondes, chegaram a ter servisos regulares para Botafogo, 
ingenho velho e ~b ~ r i s t b v l o ,  mas desapareceram totalmente em 1882. As 
gBndolas, por sua vez, eram tambCm veiculos espasosos, que comportavam 
nove passa eiros. Em 1865, encontravam-se em trdfego linhas que serviam ao 
Catumbi, fardim Botinico e Laranjeiras. Desapareceram em 1873 em r a z b  
da concorrfncia dos bondes. 

OLIVEIRA NETO, N. de. 1965, p. 348-9. 
7. Retomando Quest20 cia aprova~a"~ .:.: 

A linha partird da Rua do Ourives, esquina da do Ouvidor, e seguindo aquela 
rua at6 a de S b  Jose e dai pelas da Ajuda, Evaristo da Veiga e Santa Teresa, 
prolongar-se-d or  meio de um tGnel, ou a cCu aberto, at6 a Rua do Cassiano, 
e desta em ~inRa reta a encontrar a de D. Luisa. 
Deste ponto, seguir& por onde for mais conveniente, at6 a Rua de Santo Amaro, 
ou em procura do Beco do Guarda-Mor que, neste caso, serd alargado a ex- ,., dos concessionlios; continuando pelas Ruas da hdreira da G W a  e 

edreira da Candeliria, at6 a Praga do Duque de Caxias(Larg0 do Machado); 
em kente da igreja matriz da G16ria; e d a ~  por uma rua que os mesmos con- 
cessiondrios abririo, paralelamente b do Catete e Marques de Abrantes, at6 
a altura da continua~io da Rua Bambina, ou sonlente ate a de Paissandu, que 
percorreri atingindo o ponto mais conveniente para, por meio de um tbnel, 
comunicar com a mesma rua, or onde seguirb a encontrar a de Slo Clemente. 
Neste ponto dividir-se-d a linfa em duas ses6es: uma que seguird pelas Ruas 
de D. Mariana. General Polidoro. at6 a de Real Grandeza. vb encontrar a seclo 
da Rua de ~ . ' ~ a r i a n a .  
Da Rua Real Grandma continuard a linha atravCs de um tGnel at& a praia de 
Copacabana. 
Podergo igualmente as concessiondrias estabelecer uma segunda linha de co- 
municasio corn a praia de Copacabana que, partindo do morro do Leme, per- 
corra a Rua da Passagern ate encontrar-se na linha principal, no ponto do 
cruzamento das Ruas d o  General Polidoro e D. Mariana. (p. 13-4) 



Ibidem, p. 19. 
SILVA, M.L.P. da. 1979, p. 25. 
Ibidem. 
SANTOS, F.A.N. 1934, p. 318. 
Ibidem, p. 313. 
Consultar, a esse respeito: ABREU, M. de & BRONSTEIN, 0. 1978, especialmente 
paginas 69 e 55. 
Para atender ao nGmero cada v a  maior de pass eiros de menor er a uisitivo 
distincso d cablvel no u n i w s o  j i  dominado p>a rela I o  capitaf%abd%o a s -  

l i a d o  l im) ,  a Companhia Ferro Carril d o  ardim Botgico introduziu, em 1884. 
bondes destinados a asageiros e cargas, p e a  / metade d o  p r q o  (urn tostIo). Eram 
os 'bagageiros'. apeli$ados de 'caraduag e 'taioba', que iniciaram o trdfego entre o 
Largo da Carioca e a Praia de Botafogo: 

Neles podiarn viajar assageiros descalcos e sem colarinho, de cambulhada com 
rrouxas de rou a, ta%ulelros de verduras, frutas e doces dos mercadores am- 
bulantes, jacis $ galinhas, patos e perus, e outras mercadorias de pequeno pone. 

DUNLOP, C.J. 1963, p. 35. Apud SILVA, M.L.P. d a  1979, p. 32. 
SANTOS, F.A.N. 1934, p. 348-9. 
SILVA, M.L.P. da. 1979, p. 31. 
Consultar, a esse respeito: ABREU, M. de & BRONSTEIN, 0. 1978. 
Maria Lais Pereia da Silva cita duas disputas por privild ios de zona, analogas Aquela 
que envolveu a Companhia Jardim Botinico e o c o n &  de Lages. De 1873 a 1876, 
a SIo Crist6vlo lutou contra Josk Antdnio Guimades que, em 1872, obtivera a con- 
cede de uma linha do Pedre ulho para a Penha. Em outubro de 1876, apesar das 
reclama~6es de Guimarles, a !!so Crut6vIo obteve autorizaclo para construir urna 
linha ate a Rua Bela de SIo Jolo e outra da Rua da Ale ria ao Largo do Benfica 
A outra questtao, com a Em resa Ferro Carril TGnel d o k i o  Comprido, envolveu 
a Area do Rio Comprido e &i vencido tambdm pela SIo Crist6vIo nos tribunais. 
(op. cit., p. 34) 
SANTOS, F.A.N. f934, p. 361-2. 
Por contrato lavrado em 5 de dezembro de 1884 com a CSmara Municipal, o B a r b  
de Drumond fundou tambCm a Cornpanhia d o  Jardirn Zool6gic0, com capital de 
236:000t000. 
Inaugurado em janeiro de 1888, ocupava o 'ardim uma area de 230.000 m2, 
cente A Cia. Arquitetbnica, entre as Ruas Gisconde de Santa Isabel, Costa EzL 
e BarIo do Bom Retim. Ali permaneceu at6 1941, quando foi transferido para a Quinta 
da Boa Vista. 
0 estabelecimento chegou a possuir uma colegIo zool6gica valiosa e por muitos anos 
y o u  de b m n t e  prosperidade. Num Guia k visitante &Jardim Zoologic0 a'e V h  
sabel, publicado em 1894, ao lado do catAlogo e descrigb dos animais, era apresen- 

tad0 um roteiro de lazer para o visitante: 

Cercado de floresta secular, acha-se dividido em s6brias alamedas epokticos 
atalhos que vlo ter ao alto de urna montanha, de onde se descortina o es- 
plendoroso anorama da cidade, seus subdrbios e a baia. Dai, descendo-se por 
suave caminio em zigue-zague, coberta de espessa folhagem chega-se a uma 
elegante vivenda construida para restaurant e ue tem confortiveis acomo- 
dagles mobiliadu para habitacilo de verilo e p$prias para pessou convales- 
centes. Tendo o Jardim uma rua circular de 1.488 metros de extensIo, por 
onde podenr transitar diversos veiculos, servindo igualmente para corridas e 
apostas; possui um pitoresco salIo cam estre adequado b reuni&s familiares 
e piquen~ques; grupos de lrvores frutifkas e de f lo ra  tropicais circundam os 
imensos cercados, onde se v6em representantes da fauna indigena; diversas ca- 
sas de ferro e de alvenaria acomodam as feras asiaticas e africanas; gaiolas e 





Capitulo 6 
A CIDADE PESTILENTA: A MEDlClNA SOCIAL E 0 

ESPACO URBAN0 

A PROMISCUIDADE URBANA 

Vimos que a passagem da primeira ?i segunda metade do skculo XI)! 
caracterizou-se ela emergencia de virias forgas transformadoras na a -  
dade do Rio de yaneiro, que consolidava sua hegemonia como a sede po- 
litica e o rande emp6rio comercial do im krro. f No apso decorrido entre a extingio $ o trafico ne reiro e os anos 
setenta, avangou muito raprdamente a transigio do traba h o escravo para 
o trabalho livre. 0 ca ital, sobretudo o estrangeiro, A sombra dos pri- 
vilegios concedidos pe f o Estado i~nper;ial, apossou-se de grandes fatias do 
urbano, penetrou em muitas esferas basicas para a existenck cotidiana de 
uma populag30 cada vez mais nurnerosa, concentrada nos limites exiguos 
da area central do Rio de Janeiro. 

Apesar de toda a "moderniza$io" introduzida na cidade, 
reproduziarn-se, em escala ampliada, como realidades espacialmente con- 
tiguas, as atividades ligadas A circulagio, dependentes do trabalho bragal 
desqualificado, e, secundariamente, a estrutura produtiva tradicional, de 
base artesanal ou manufatureira. 

Um contingente multiforme e ftutuante de livres e l ibe~os ,  cada 
vez mais numeroso, trabalhava, residia e perambulava nos !imrtes dessa 
mesma area central. Ali prevalecia a mais completa e cabtica contigii!- 
dade entre o mercado onde a forga de trabalho era posta A yenda, coti- 
dianamente, e o mercado - formal e ambulante - on$ as Ydiirras': ryeftas 
se convertiam em generos e elementos indis ensaveis a sobrevrvencia e 
reprodus30 dessa heter6clita plebe urbana. dibias eram,consumidas 
no armazbm que fordcia alimentos caros, muitas vezes a credito, no pa- 
gamento de um quarto de cortigo (geralmente nos fundos do mesmo ar- 
maz6m), contiguo 1 oficina, pr6ximo ao porto, vizinho a um sobrado de 
um comerciante opulento, da moradia de urn empregado pGbhco ou, quem 
sabe, de uma viGva que, a duras penas, sobrev~via com a renda propor- 
cionada por um ou dois escravos ostos ao ganho. 

Nos quarteir6es ceentrais do $0 de Jme~ro ,  recortados por um d6- 
dalo de ruas estreitas e congestionadas, erguiam-se, indiferencradamente, 
pequenas oficinas e fibricas - uma ou outra mecanizada; casas de c8mo- 
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dos, cortigos, estalagens e. hospedarias, pride se alojava a maioria da po- 
pulacSo trabalhadora da ctdade e o contingente numeroso e flutuante dos 
estraigeiros ue nela se detinham por tempo!imitado; armazens os mak 
variados esta % elecimentos vareiistas: moradias ~articulares; edlficlos pu- 
blicos; escrit6rios de grandes. Lomianhias e bahcos. 

Entre as forgas que mats rofundamente revolveram as entranhas 
desse pr6s ero e populoso emp rio n30 se pode deixar de incluir.as mor- S ! 
tiferas ept emias que trromplam, quase todos os anos, nos quarteiraes in- 
salubres do centro. 

Desde o tempo dos yice-reis, e mais ainda na primeira metade do 
kculo XIX, o Rio de Janelro foi uma cidade tnsalubre, assolada por fre- 
iientes epidemias. Mas, ao que tudo indica, a primeira grande epidemia 

!e febre amarela fustt ou a cidade, com enorme v~rul&ncia, no period0 d compreendido entre ezembro de 1849 e setembro de 1850. 
Numa popula 90 de 166.000 habttantes, a doenga causou, segundo 

as estimativas do m h ico Pereira Rego, 90.658 amarelentos e 4.160 mor- 
tos. N o  auge, que coincidiu com os meses "calmosos" de janeiro, feve- 
reiro e margo, fa mais de 80.90 vttimas por dia. 

Desde entlo, durante 59 anos a febre assolou a capital, assumindo, 
ern certos momentos, dimensdes de verdadeira hecatombe'. 1 

A PRlMElRA GRANDE EPlDEMlA DE FEBRE AMARELA 

Em 3 d i  dezembro de 1849, atracou no Rio de Janeiro a barca norte- 
-americana Navarro, que vtnha de Salvador. 

Nada constando sobre surto de febre-amarela que estava grassando naquela 
cidade, teve o navio livre prltica no porto. A noticia da epidemia chegou ao Rio 
somente a 13 de dezembro, elo navio D. Afonso. Alguns dias de ois, o consigna- 
tLio da buca Navarro vent!&-a, amedrontado com a enfermidaL ue grassava a 
bordo. A tripulac3o dispersou-se, sendo que alguns foram morar na%ospedaria de 
urn americano chamado Frank, na rua da Miseric6rida2. 

Essa hospedaria foi o ponto de partida da-e idemia. Adoecertm qua- B se todos os seus inguilinos e os moradores de uas estalagens.proxrmas. 
Quando em fevere~ro de 1850, a Academla Im erlal de Med~cina, depois 
de a1 ma relutincia, admitiu a existencia da fe re amarela na capital, ela Y i 
ji se avia instalado na Rua da Misericbrdia, nas vizinhan as das raias 
dos Mineiros e do Petxe, e para as bandas da Prainha e da Sahde. gesses 
trCs ontos, propagou-se rapidamente por toda a cidade, infundindo ter- 
ror f opulaglo, apesar de o governo proibir, desde or primeiros dias, 
n publcaglo do obitdrio. 

De acordo com o relato do medico alemlo Bertoldo Lallement, que 
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diagnosticou as primeiras vitimas do navio norte-americano, a febre ama- 
rela, a prtncipio, 

(...) caminhava muito devagar, por6m caminhava com passo certo, quase de 
uma casa para outra, de urna travessa para outra, e nas casas e travessas, atacando 
uma pessoa ap6s outra. De repente, a sua marcha torna-se mais rapids, Sem ceri- 
m6nia ataca tudo, prostra tudo sobre o leito dos sofrimentos (...). 

Quando os marinheiros estavam carregando os seus navios, quando os ne- 
gociantes iam 1 Praga d o  ComCrcio, quando os oficiais seguiam seu trabalho e os 
pretos puxavam suas carropas e levavam o cafC, pelas ruas, neste instante mesmo, de 
re ente, aparecia urna horripilagao mais ou menos forte, um frio e a febre se ma- 
niestava. A doenga, para few, n3o fazia discriminaglo social, exercendo assim o so- 
cial ism~ mais genuino, enquanto que sua companheira formidivel, a morte, C muito 
mais eclktica, muito mais caprichosa'. 

Segundo este. mbdico, a doen~a  poupava os escrayos, fazia alpmas 
vitimas na 'rac;a mista" e dlz~mava os braslleiros de origem europela, so- 
bretudo os estrangeiros. 

Ante a inoperincia da CSmara Municipal e a ineficiencia dos mi- 
todos tradicionais de combate As pestes, o Ministkrio do Im brio cons- 
tituiu, em 5 de fevereiro, uma ComissSo Central de Sad ! e Phblica, 
composta de oito membros da Academia Imperial de Medicina, um pro- 
fessor da Faculdade de Medicina e o presidente da CImara Municipal, m&- 
dico tambkm. 

AtravCs das "ProvidCncias para Prevenir e Atalhar o Progresso da 
Febre Amarela!', publicadas nos jornais mais lidos da capital em 14 de 
fevereiro, seguidas pelo "Re lamento Sanitirio" (4 de maf~o), a Co- 
miss30 elaborou um plano CF etalhado de combate A epidem~a, estabele- 
cendo rigidas medidas de controie sobre os individuos e a vida da cidade, 
armando, pela primeira vez, todo um dispositivo de esquadrinhamento 
e discipl~na do espac;o urbano4. 

Em setembro de 1850, quando se considerou extinta a epidemia, a 
Assemblkia Geral, reconhecendo a necessidade de organizar, em cariter 
permanente, a defesa sanithria da capital do Impkrio, aprovou a cria~5o 
de uma ComissSo de Engenheiros (extinta em 1859), para se ocupar dos 
melhoramentos urbanos ~ndispensaveis ao saneamento da cidade, e urna 
Junta de Higiene Pliblica, encarregada.de pro or e executar as rnedidas 
necessdr~as d preserva~lo da sahde phbblrca na &rte e nas provinnas. Re- 
gulamentada em setembro de 1851, passou a chamar-se Junta Central de 
Higiene Phblica. 

Com pouco pessoal, extensas func;aes, faltade unidade-e recursos, 
a Junta na"o resolveu os problemas de sadde pdbl~ca, mas assinalou uma 
nova etapa na organizag30 da medicina no Brasil. Em 1886, uma reforma 
nos services de salide transformou a Junta e:n Inspetorla Geral de H;- 
lene, dela separando, como 6rg5o aut8nom0, a Inspetoria Geral de Sau- $ e dos portos. 
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0 PLANEJAMENTO DO ESPACO A LUZ DA MEDlClNA SOCIAL 

Segundo os autores do belissimo estudo que C Da@ da normu, a criaslo 
da Junta e as rnedidas postas em ritica no contexto da terrivel epidemia 
de 18% demarcarn a institucionaizaagao de urn novo ti o de rnedicina que 
se vinha constituindo desde os anos 30/40 no Brasil. d edicina nova, tanto 
no que se refere 1s suas forrnas de conhecimento - objeto, rnktodos e con- 
ceitos bhicos - como a seu mod0 de intervenaglo na sociedade, particular- 
rnente no contexto urbano. 

A caracterizagb mais geral dessa transformag30 6 o fato de a medicina se tor- 
nar social. 

A medicina social C basicamente uma medicina preventiva. 
N o  momento em que, pela primeira v a ,  se pensa em prevenglo e se organiza 

um dispositivo para realid-la, a medicina situa as causas da doenga n30 no prbprio 
corpo do  doente, mas naquilo que o cerca (...) no meio ambiente. 

0 s  medicos da Ceoca demonstram ter plena conscitncia da tranformaf30 que 
se processava, ao definlrem a medicina como uma citncia social, ou como uma 
ciencia politicas. 

Incorporando a eografia, geologia, hist6ria e economia, armando- 
i! -se de estatisticas que 1 e proporclonam dados sobre o movimento da po- 

ula~So e os fatores que nela inluem (a Junta f o ~  dotada, em 1851, de urn 
!ervl o de Emtisticas Demo ifica, o primeiro, ao que arece, da AmC- d T rica o Sul), a rnedicina socia observa, inventaria e anaha o es ago em 
busca da reventiva localizaflo do perigo para a saGde de seus ha itantes. 2' g 

A1 m de diagnosticar a doenga presente no espago insalubre, propae 
urn novo tipo de prltica, prganiza-se como poder olitico, torna-se um 
brago a servlago da prosperldade e seguranga do Esta o, na medida em que 
a preservas30 da saGde coletiva 

S 

(...) requer providtncias que n3o nascem espontaneamente, mas precisam ser 
impostas e con uistadas atraves de uma d r i e  de lutas que s3o - os medicos o sabem 
e o enunciam aaramente - politicas. (p. 253) 

Por isso, reivindicam com insistCncia, ao longo do skculo xIX, o 
exercicio da charnada policia mkdica, isto 6, a autoridade para 

(...) intervir na sociedade e policiar tudo aquilo que pudesse causar doensa; 
destruir componentes do  espago soc~al erigosos,porque causadores de desordem me- 
dica; transformar a desordem em o r d h ,  atrave de um trabalho continuo e plani- 
ficado. de vigilincia e controle da vida social. (p. 258) 

Essa estratkgia implicava nlo s6 a higienizaslo da sociedade, corno 
tamb6rn a norrnal~zaglo do pr6prio saber e da rltica mkdica, de um lado 
pela institucionalizaaglo das faculdades de ~ecfc ina  e das provas de com- 
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petCncia que tornavam legitimo o poder do medico sobre a saGde; de ou- 
tro, pelo combate lntranslgente As pritlcas populares ou arcaicas englobadas 
sob o r6tulo depreciativo do charlatanismo. 

Escrevem os autores de Danu@o du norma: 

Quando se procura delimitar o raio de as30 da medicina social no Gculo XIX, 
nota-se urn perfeito recobrimento entre os termos sociedade e cidade". (p. 259) 

Se o projeto de policia mCdica estava intrinsecamente ligado a um 
perigo identificado A 'coabitagilo numerosa", este per! o materializava- 
-se no meio urbano, caracterizado como um meio host1 k devido A grande 
concentrag30 de individuos e a seu relacionamento aparentemente irra- 
cional e desordenado. 

Ao tematizar o campo, a medicina social contrapunha a pureza de 
suas condigiies atmosfericas h insalubridade do ar confinado nas cidades 
para ressaltar o seu alto grau de periculosidade. 

Operando com as coordenadas de espago e tempo, a reflex20 mk- 
dica decompunha o todo urbano, tratandeo como slstema de interco- 
munica~50 ou sontato desordenado entre elementos que circulam; sua 
estratkg~a consistla em produzir uma comunicag20 controlada, harmo- 
nizando as relagiies entre a populag90 e os vlrios componentes materiais 
da cidade. 

Ao responsabilizar a desordem urbana pela degenera~zo da saGde 
1190 s6 fisica como "moral" da populag20, a medicina soc~al diagnosti- 
cava causas naturais, relacionadas hs peculiaridades eo r6ficas do Rio de 
Janeiro, e, sobretudo, causas sociais, tanto no nivel o uncionamento ge- 
ral da cidade como de suas instituisiies. 

B k 
A primeira causa de doenga era, ent90, a geografia do meio ambiente, 

em particular as condigaes climiticas, que dlziam respeito: 

(...) ao calbrico, I umidade, ?i eletricidade, ?i elevas30 dos terrenos acima do 
nivel do mar, I oposi~2o de suas montanhas relativamente aos pontos cardeais, I vi- 
zinhanca dos mares, ?i natureza geolbgica, finalmente aos ventos ai reinantes, Is ema- 
nac6es e produtos miasrnaticos (...). (p. 265) 

Situada em zona tropical, numa planicie baixa e pantanosa, rodeada 
pelo mar e pelas montanhas, a cidade reunia, segundo os hi ienistas, duv  
caraperisticas adversas: o calor e a umidade proveniente fi a evapora$30 
das aguas do mar, dos plntanos e das chuvas, que n20 escoavam devldo 
3 pouca declividade do solo. 0 s  plntanos eram particularmente temidos 
p o ~  constituirem focos de exalas20 de miasmas, os pestiferos gases que 
velculavam os agentes causadores das doengas e da morte. 0 s  morros da 
cidade tambkln eram tematizados como fatores de insalubridade, porque 
impediam a circulag2o dos ventos purificadores e porque deles escpavam 
as aguas d ~ s  rios e das chuvas, que se imobilizavam na vasta planlcle so- 
bre a qua1 se estendia a maior parte construida do Rio, tornando-a pan- 
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tonosa, Gmida e calorenta. Assim, desde muito4 cedo, os medicos 
defenderam, alem do aterro dos pintanos, o arrasamento dos morros6. 

Um segundo ob'eto da reflex30 eram os aspectos propriamente ur- 
banisticos da cidade; d alvo principal de suns criticas eram as hab!tagaes, 
sobretudo as "coletivas", onde se aglomerava a heter6clita multid30 de 
"pobres" na area central do Rio de Janeiro. 0 s  medicos condenavam sis- 
tematicamente os proprietirios que n3o obedeciam a regras higiFnicas n? 
construglo das casas, n30 instalavam c?nos, escoadouros e latrinas, dei- 
xavam acumular monturos e imundifies nos quintals e estrebaria:. 
Acusavam-nos de especu1are.m com a vida humana, por alugarem habi- 
ta~bes sem as menores condigGes de salubridade, pequenas, umidas, des- 
providas de ar e luz. 

As interdisaes por eles formuladas estendiam-se a outros aspectos 
da estrutura material urbana e dos costumes e pr4tic:s tradicionais da ci- 
dade. Visavam tanto aos proprietirios como ao proprio governo. 

Corpos d o  enterrados nas igre'as lwalizadas no centro da cidade; animais mor- 
tos s9o encontrados n u  ruas; por todos os lados existem monturos, doacas, vasilhas 
de despejo de urina, currais. 

Matadouros, acougues, mercado de peixes, a rmasns  de carne seca, toucinho, 
queijos, dep6sitos de azeite de peixe s90 perigosos tanto do ponto de vista da inte- 
gridade dos alimentos como por serem potenciais corruptores do ar. 

Fdbricas, hospitais e p r i sks  se igualam na ausencia de regras higienicas e dis- 
ciplinares (...) as ruas 30 estreitas e tortuosas, dificultando a renovac9o do a r e  a cir- 
culac9o dos veiculos, alCm de serem utilizadas como lugares de despejo de lixo. As 
praias 30 imundos dep6sitos de fezes e lixo. As pracas s90 poucas e mpl cudadas, 
sem Arvores, cheias de pocas, lama, imundicies, atestando o desconhecimento de que 
a relac90 entre uma praca e uma cidade devia ser identica 1 relac90 d o  pulm90 corn 
o corpo7. 

Esse am lo leque de criticas fundamentava propostas de remode- 
las30 do Rio i! e Janeiro. A cidade "edificada sem mCtodoY', segundo um 
gosto "mediocre ', entregue a especuladores preocupados muito mais com 
seus interesses econdmicos do aue com os da salubridade ~Gblica devia 
ser submetida a um plan? geral.de fyncionamento e evo~udso: expans30 
urbana por bairros considerados mais salubres para desafo~ar o centro; 
im osi$o de normas para a construg30 de casai higi&nicas;alar amento g d e a ertura de ruas e pragas; arborizag30; instala~30 de uma re e de es- 
otos e de &pa; manuteng30 do asseio em mercados e matadouros; criac;3o 

8e lugares pr6prios para despejos etc. 
0 s  medicos higienistas tematizaram a maior partedas ques~aes ou 

"nbs g6rdios" concernentes ao urbano, enfeixados depois nos rime!ros 

'f 'f planos urbanisticos que os engenheiros conceberam afa o Rio e Janeiro. 
Atraves de diversas instituigaes com poder e influir nas deys6es 

do Estado (numa relag30 contradit6ria corn suss divers? instincias, e pre- 
ciso n30 esquecer), a medicina social contribuiu decisivamente para que 
f o x m  promulgados os primeiros corpos de leis submetendo a normas 
e rnterdi~aes o crescrmento "espont5neo" da cidade. Tais leis revelaram- 
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se quase sempre ineficazes, e mesmo quando redundaram em algumas me- 
lhorias nas condic;aes de vida da populaglo - sobretudo no que .tapgel 
moradia - constituiram meros pallatlvos, lo o suplantados pe a dinaml~a 
implacdvel, "ca6tica", da explora~lo do tra alho pel0 capltal, em todas 
as suas modalidades urbanas. 

5 
A medicina social mostrou-se, contudo, muito eficaz ao formular 

urn discurso sobre o urbano, cujos argumentos principais e conceitos cha- 
ves repetem-se, at6 o iniclo do s6culo atual, com notivel regularidade, em 
tudo o que disseram ou escreveram os engenheiros, politicos, governan- 
tes, jornais e capitalistas sobre a cidade, antes que Perelra Passos e o go- 
verno federal a submetessem A grande clrurgia reclamada pelos medicos 
desde 1850. 

Esse discurso.infiltrou-se no senso comum das camadas dominantes 
e das camadas medlas, culturalmente subalternas, que nos anos setenta jl 
constituiam uma influente "op1ni"a phblica", favorivel a todo tip0 de 
melhoramento que transformasse a capital do Imp6rio numa metr6pole 
salubre e moderna. 

Dessa maneira, a tematizagiio do urbano, elaborada e difundida pela 
medicina social, serviu como importante cunha para que o capita! pri- 
vado se apoderasse do urbano, em particular daquelas esferas que dlziam 
respeito ao "sistema de intercomunica~iio ou contato entre elementos cir- 
culantes". Revestido do pa el de autCntico agente regenerador da cidade, P ao lado do Estado, ao qua cabia essencialmente patrocinar, fiscalizar e 
coibir, o grande capital era convocado para diluir os perigosos n6dulos 
de coabitaglo nurqerosa e para expurgar as frasdes mais "mesquinhas" 
do capital mereant11 - sob essa 6tica os principais agentes da desordem da 
mistura urbana. 

A CASA HIGI~NICA E SEU REVERSO. A HABITACAO COLETIVA 

Em Ordem mkdica e norrnafarnilia+, outro estudo de grande valor, Ju- 
randir Freire Costa apresenta um quadro impressionante da enorme in- 
gerCncia que tiveram os medicos em todos os oros da vida phblica e 

rivada do Rio de Janeiro. Mostra como a me j icina social atuou, tam- 
gem, mmo poderosa cunha na criagiio das novas formas e relasdes da so- 
ciabilidade requeridas ela cidade capitalista que emergia das entranhas P da cidade escravlsta co onlal. 

A moradia, espago por excelCncia da reprody l o  fisica e moral dos 
individuos, tornou-se o alvo prinopal da reflexlo me&. Vale a'pena tranr 
crever algumas passagens do capitulo em que o autor aborda A casa hi- 
giCnica": 

A residtncia colonial tinha sua morfologia e funcionarnento deterrninados pe- 
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las rela~bes entre familia e ambience social. A casa, atraves de sua dimenszo, loca- 
lizaglo, disposiclo interna das peps, ventilaslo, ilumina~90, ornamentag30 dos 
interiores, nlimero e movimentagb de seus ocupantes etc., respeitava e perenizava 
o mod0 de conviv6ncia entre os membros da familia e o contato com o mundo. Da 
mesma forma, a rusticidade do material e tCcnicas de construsio; a precaridade das 
instalacbes de lgua e esgoto; a pobreza de mbveis e outros utensilios domksticos; a 
presenca de escravos e a auto-suficiencia econBmica eram indicios do parco desen- 
volvimento urbano, econ6mico e social da ColBnia. A casa retratava a maneira como 
cidade e coletividade reagiam ao interesse familiar privado e vice-versa. 

Sua arquitetura, i m ~ e r m e h e l  ao ex!erior, elaborada para respon- 
der ao medo dos "maus ares", ventos e mlasmas, foi duramente atacada 
pelos medicos - a principio, em nome dos mesmos "miasmas" - como in- 
salubre e doentia. A critisa feita pel0 Dr.. Correia de Azevedo, em- d ~ s -  
curso na Imperial Academia de Med~clna, slnte,tlzava a oplnllo dominante 
entre seus pares com rela~3o As constru~aes coloniais: 

Ao examind-las supbe-se serem constru~bes para o Esquim6 ou Groenlindia: 
pequenas e estreitas janelas, portas e nzo largas, nenhuma condig50 de ventilag50, 
salas quentes e abafadas, alcovas bmidas, escuras e sufocantes, corredores estreitis- 
simos e sempre esse esgoto na cozinha, essa sujidade bem junto 1 preparagzo dos ali- 
mentos cotidianos, tendo ao lado uma drea, lugar infeao, nauseabundo, onde os 
despejos aglomerados produzem toda sorte de miasmas. (p. 111) 

llurandir atribui as deficUncias das casas, em parte, ao fato de.que 
parce a substancial dos capitais empregados na sua constru$io provinha 
de antigos traficantes de escravos, ue utilizavam material de plor qua- 

cros possiveis. 
'I lidade e a, m3o-de-obra mais desqua ificada para obterem os maiores lu- 

Investindo contra o especulador e tambem contra os mestres-de- 
-obras, em geral portugueses, os medicos pontificaram sobre-o lugar mais 
adequado para a constru$io das casas, seus materials e equlpamentos, a 
disposi~30 interna apropriada para os cbmodos, fixando minuctosamel~te 
a quantidade de ar e luz que o individuo necessitava respirar. 

Antes mesmo dos arquitetos, urbanistas, dem6grafost pedagogos, sicblogos, 
soci6logos e assistentessocia~s, eles impuseram Q casa e a famll~a, desequiligradas pelo 
desenvolvimento urbano, seu modelo de organizas90 social. (p. 114) 

Ao definirem as normas que deveriam presidir a construs3o e a ocu- 
pac;a"o das casas, os medicos induziram as familias burguesas e pequeno- 
-burguesas a consumirem aqueles servisos e bens que const~tuiam as 
evidencias materlais da "moderniza~So". Nesse sentido, a higtene alimen- 
tou a prosperidade da indhstria europkia, engrossou a pressio da acultu- 
rasio, fazendo coln que a casa brasileira consumisse vidra~as, lousas, 
instalasaes sanitlrias e toda a massa de acess6r1os e ornamentos que com- 
punham o ambiente interno de uma casa europeia - objetos de metal, ta- 
petes, cortinas, estuques etc. - aquisisces que nem sempre favoreciam a 
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salubridade propu nada pelos mkdicos, uma vez que convertiam as ha- 
bita~6es em verda 8 eiras estufas. 

Atraves das minuciosas formulas6es tecnicas acerca da disposic;3o 
inrerna das habita~bes, a medicina social feriu o cerne da estrutura fa- 
mll~ar patriarcal escravista, redefinindo rela~aes entre seus membros e atri- 
buindo nova conota~90 A presensa do escravo nas unidades residenciais 
urbanas. A organiza~30 higiCnica da casa im licou o remanejamento do f papel da mulher e a conseqiiente metamor ose da familia. 

A mulher de alcova foi uma p e p  fundamental no  dispositivo mbdico-higi8nico. 
Encerrada nestes locais escuros, Gmidos, ma1 ventilados, a mulher re resentava o elo 
mais fraco da cadeia anti-higisnica visada pelos mbdicos. ~ r r a n n n d b - a  da alcova, a 
medicina social, de um d olpe, integrava a familia A cidade, enfraquecia o poder 
paterno e surgia cdmo aliaia da esposa contra o marido. (p. 115) 

0 s  medicos chegaram, assim, a produzir uma verdadeira "sindrome 
de alcova", responsive1 por numerosissimos males que acometiam mu- 
lheres e crian as. 3 Na cida e colonial, a rua e os espasos Gblicos eram reservados aos 
homens, quer fossem os donos da proprie i ade e do mando ou simples 
vagabundos, ciganos e quadrilheiros - e tambkm aos escravos de ambos 
os sexos, sobre cu os ombros recaia o pesado fardo do trabalho. Confi- 
nada nos limites d a casa, a mulher da classe dominante administrava o 
conjunto de atividades ue Ihe conferiam grande margem de auto- 
-suficiCncia no context0 ur 1 ano. Quando eventualmente sala 3s mas, para 
comparecer a festas e eventos religiosos, recobria-se com mantilhas ara 
se proteger da indiscri@o pGblica e resguardar x u  pudor senhoriaf 

0 process0 de urba?lza~Zo e o conjunto de transforma~bes desen- 
cadeadas em meados do seculo passado tornaram a mulher colonlal um 
anacronismo. A Corte e os negocios retiraram-na da alcova e a atrairam 
para os salbes e as ruas. 

As mulheres comesaram a des rezar as mantilhas, a desoobrir os rostos, a 
revestir-se com artigos franceses e ingPeses. As ruas que concentravam o comircio 
ferninino comecaram a encher-se. 0 s  vendedores e mascates de portas erdiarn a uti- 
lidade. A casa perdia sua auto-sufici8ncia. h cidade dominava a famRia. 

Diante da ~ r a n d e  e pequena burguesia euro bias, n3o bastava ser branco, ca- 
tblico ou proprictario de terras. Estas qualidadrs d?luiam-se, agora, em meio a uma 
populasio quc des rezava em bloco o atraso e o primitivism0 locais. (...) A 
semelhanfa fisica Be costumes con1 os europeus, ji higienizados e domesticados em 

' x u s  paises de origem, era indispensivel ao reconhecimento social e ao sucesso eco- 
n b m ~ c o  da familia. 0 s  estigmas d o  brasileirismo colonial e senhorial passaram a fun- 
cionar como o sinal negativo. E tudo que pudesse favorecer a persistCncia ou a 
reproduqio destes estigmas passou a ser renegado, como o foi a habi ta~zo tradicio- 
nal. (p. 119-20) 

A contrapartida i s  novas relasbes, papiis e indumentlrias atribui- 
das aos ~nernbros da familia, foi a redefinisio do papel do escravo do- 
mbtico, em cuja capacidade de trabalho repousavam a auto-suficiCnaa e 
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a economia natural da casa senhorial-no context0 urbano. 
Jurandlr Frelre Costa revela o cfilema ue a escravldSo im 6s A hi- I R giene, uma vez que o controle mCdico dos in ividuos pressupun a a exis- 

ttnc!ade um cidad3o livre? ara que pudesse realizar a artleulaPo entre P o sujelto do contratq socia e o sujelto da dlsclphna, 0 escravo era um 
empecllho a esse rojeto, po?? estava A margem do direlto burguts, sub- 
metido a uma re f aslo coercltiva e disciplinar privada. 

A felicidade fisica e racial, a riqueza econbmica e espiritual, prometidas pela 
higiene familia branca n90 podiam estender-se ao escravo. Ele deveria continuar 
na posi -90 em que sempre estivera. N o  entanto, sua funs90 tinha que ser transfor- 
mada. &implice no funcionamento da casa antiga, deveria tornar-se agente de mu- 
danfa famil~ar. (...) 0 s  medicos (...) ent90, (...) ~nverterani o valor do escravo. De 
"an~mal" Jtil ao patrimbnio e pro riedade, ele tornou-se "animal" nocivo 1 satide. 
Seu lugar discipl~nar foi, deste mojo,  garantido. 
............................................................. 

A virulencia na condena~90 ao escravo ocupou uma posisio extremamente 
importante nas manobras do  poder medico. Ela foi ponto de apoio para a norma- 
Iiza~Zo da familia, em vkios  sentidos. A escrava foi usada contra a mulher, com o 
objetivo de cut 6-la e tornd-la responsive1 pela infelicidade, doen-a e morte dos fi- 
Ihos. Foi tambtm usada eomo lente deformadora da conduta sexual dos homens, que 
passaram aver  em seu corpo o perigo das doensas venireas e da de eneraslo da prole. 
Enfim, os esrravoa em gerd, homens e mulheres, foram manipu~a80s de modo a criar 
na famllia repulsa a sua pr6pria casa que, de lugar de abrigo e protes20, tornou-se, 
com a higiene, local de medo e suspei~90. 
............................................................. 

Essa vers9o medico- olitica do  escravo coincidia corn o nlovimento econ8- 
mieo que tendia a suprim;-tb da cena social. Corn efeito, o hlbito de ter escravos 
no se rv i~o  domCstico foi sendo dificultado pelas mudanfas rcon8micas e culturais 
por que passara o Brasil. Desde a extinp9o do trlfico negreiro, os escravos tornaram- 
-se mais caros r mais dificeis de obter. A familia adaptava-se nlal a esta situas2o (...). 
A higiene, apontando o escravo como um mal, refor~ava a ordem econBmica, en- 
sinando a familia aprescindir dele. Transformando a necessidade em virrude, os mk- 
dicos tornavam o ~nevi the l ,  desejado. @. 123-5) 

Essa 6 uma das faces da questso da habitac;So, que diz respeito b 
camadas dominantes da sociedade urbana, aquelas que puderam, efetiva- 
mente, desfrutar da "modernlza@o". Nesse terreno, a medicina social cum- 
priu muito bem seu papel, foi uma alavanca ideolc5gica $as mais eficazes. 

As novas gera~des de casas burguesas ou arlstocraticas que flores- 
ceram nos bairros residenciais ao norte e, pr~nap?lm:nte, ao sul da ci- 
dade, incorporaram em sua estFtura e feipzo arqultetonica as normas e 
os preceitos estatuidos pelos hlglenutas. Ali, .distante do centro, trans- 
correrlam as novas relap8es burguesas de soaabllldade. 

Mas havia o reverso da meda!ha: desde que a mulher dos novos tem- 
pos s~bstituia~sua escravaria demestica por criados assalariados, seus an- 
tigos escravos incorporavam-se a numerosa, multrfor?le plebe proletarizada 
que residia na area central. Mesmo que fosse para lr e vo,ltar, cotidlana- 
mente, e prestar servi~os que antes estavam incorporados a econolnia na- 
tural domkstlca do senhor. 

Assim, a contrapanida das novas habita~des burguesas da orla da 
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Glbria, Botafogo e Flamengo eram mais cortic;os, estalagens e casas de c8- 
modos, as superlotadas e insalubres habita~aes coletivas onde., invariavel- 
mente, irrompiam as mortiferas ep-idemias, antes de inlc~arem sua 
caminhada em dire~90 aos bairros mals salubres das classes dom~nantes. 

N O T A S  

1. Eulllia Lobo trasa o seguinte pertil da evoluflo da mortalidade entre 1850-1870: 

Chama lo o a atenslo a mortalidade em 1850, com arada dos anos ante- 
riores. 0 %ruxo aumento deveu-se & epidemia da fe%re amarela 
mento rdpido da entrada de escravos As vCsperas da extin So o trafico, ""- 

porradores de molistias como bexigas e disenterias pdtridas fdas quais mor- 
riam l.s dezenas) contribuiu tambCm para aumentar a mortalidade daquele ano. 
A oscilaplo da mortalidade entre 1851 e 1854 pode ser atribuida ainda febre 
amarela, que nunca deixou de agir (...). 
Em 1855, o Rio de Janeiro foi assolado, pela primeira v a ,  pela epidemia de 
c6lera-morbo, com 4.828 vitimas (...). Tornou a cair o nGmero de 6bitos em 
1856 (.$ A mortalidade manteve sua tendlncia ascendente entre 1857 e 1860, 
oscilan o anualmente em funpSo da violencia da febre amarela. Em 1861 e 
1864, a proporpSo sofreu uma queda, tornando a elwar-se em 1865, em vir- 
tude de uma imensa epidemia de variola e de outras molbtias decorrentes da 
aglomeraplo das tropas com destino ao Para uai. Depois decresceu at6 1869, 
apesar de, em 1867 e 1868, a dlera-morbo\aver grassado novamente. 
A mortalidade dos escravos, que regula em mais de um terpo da dos libertos 
e livres, tendeu a decrescer sensivelmente nos Gltimos anos, o que demonstra 
a forte reduclo dessa ~ooulacSo a ~ 6 s  a extinclo do trdfico, visto aue era muito 
reduzido o -nGmero ite'naGimehtos. 
A proporplo de mortalidade entre os dois sexos C maior nos homens que nas 
mulheres, em funplo da maior imigraplo de po ulaplo masculina e da po- 
pulaclo flutuante tipica dos portos comerciais l.). 
A mortalidade era pro orcionalmente maior nas parbquias onde a populaclo 
vivia aglomerada em fabitas& coletivas, como os cortipos. Entre as par6- 
quias em que preponderavam as molistias dependentes de causas permanen- 
tes de insalubr~dade, vinha em primeiro lugar a de Santana, seguida, em ordem 
decrescente, por Santa Rita, Santo AntBnio, G16ria, SBo JosC e Espirito Santo. 

LOBO, E.M.L. 1978, p. 257-8. 
2. FRANCO, 0. 1969, p. 35. . 
3. Ibidem, p. 39. 
4. Foram criadas oito Comissdes Paroquiais, uma para cada freguesia da cidade, a cargo 

de 25 mkdicos incumbidos de dar assistfncia gratuita aos pobres, inclusive remidios, 
de recolher mendigos, fazer inspeciks sanith~as peribdicas nos navios, mercados, ha- 
bitafbes coletivas, prisaes, hospitais, conventos, colCgios, oficinas, quarthis, teatros, 
matadouros etc., fiscalizar o asseio das casas particulares, ruas, valas e esgotos, bem 
con10 o exercicio da medicina, cirurgia e farmicia na cidade. 

5. MACHADO, R. et alii. 1978, p. 248-9. 
As citapaes seguintes s lo  extraidas da mesma obra. 

6. Em tese a resentada & Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1852, Domingos 
Martins euerra justificava a necessidade do arrasamento dos morros do Casrelo e 
Santo Anthnio com os seguintes argurnentos: 

I?) Porque inlpediam a entrada dos ventos frescos e saudiveis e a saida dos 
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do concinente que d o  pestiferos, determinando desta sone a estagnag30 de 
uma atmosfera viciada por miasmas aludosos e pela putrefat20 de matCrias 
o r  Snicas e a respiratio de uma ing idade  de animals que aqui vivem; 
2?! Porque embarasando a renovag2o d o  ar e refletindo os raios calbricos, 
promovem uma grande elevas3o de temperatura. 
3P) Porque concorrem para a grande umidade desta atmosfera, estando no 
interior da cidade, as ruas que os cercam se acham continuamente Gmidas pe- 
las iguas que eles dessoram em suas bases, e seus quintais entulhados de imun- 
dicies em putrefas50 que as dguas da chuva para ai levam, principalmente do 
morro do Castelo, que C muito povoado, e onde fazem despejos em quintais; 
4? Porque fazem sombra em muitas ruas; 
I?] Porque se mnvener30 esses morros tSo prejudiciais em uma bela lankie, 
que se ajuntari corn a outra formada pelo aterro do mar, e que ser2o i e  muito 
apre-o, pela posi So que ocu am, para as edificag6es de novos prCdios, se- 
gunio as regras $a higiene e l o  bom gosto, vindo a permitir a dlspersSo do 
povo, corn o que diminuirzo tambCm os males do acumulamento. 

GUERRA, D.M. Apud MACHADO, R. et alii. 1978, p. 269. 
7. Ibidem, p. 272-3. 
8. COSTA, J.F. 1979. 

As citap3es seguintes s5o extraidas da mesma obra. 



Capitulo 7 
A CRlSE HABlTAClONAL NA PASSAGEM PARA 0 CAPITALISM0 

E 0 TRABALHO ASSALARIADO 

PRESSUPOSTOS GERAIS 

No periodo cornpreendido entre 1850-1870, a crise habitacional, enten- 
dida como escassez e carestia das habitasaes para gente pqbre, emergiu 
coino um dos trasos mais caracteristicos e recorrentes da vida urbana do 
Rio de Janeiro, avolumando-se ou arrefecendo em quase perfeita sincro- 
nia com o perfil de incidCncia das epidemias. 0 epicentro da crise ha- 
bitacional era a irea central, onde a coabitas50 numerosa e desordenada 
reproduzia-se em escala cada vez mais ampla e concentrada. Ve amos, de k inicio, quais eram os pressupostos blsicos dessa crise. Apoian o-nos em 
Enge1s1, comesariamos por afirmar: a crise da habita~50 C produto da 
forma social burguesa; sua histbria esti, portanto, indissoluvelmente su- 
bordinada ao desenvolvimento das relagaes capitalistas de rodus50 no 
espaqo urbano carioca (e A conseqiiente apropriaslo capita&ta desse es- 
paso). 

Metodologicamente, a habitas50 pode ser encarada de dois Sngulos 
complementares: como valor de uso e como valor de troca; produs50 e 
consumo da casa. 

Na cidade capitalists, a habitas30 P o lugar, por excelCncia, da re- 
produs30 da forga de trabalho. Ela ressupire a concentrac;5o espacial de 
urna grande massa de trabalhadores gvres, que dispae apenas de sua f o r p  
de trabalho. Esses trabalhadores comparecem ao mercado onde ve3dem 
sua forca de trabalho e, com o dinheiro resultante dessa venda (salario), 
retornah ao mercado para adquirirem a soma dos meios / valores / me-- 
cadorias indispensiveis A sua subsistCncia e reprodus50. Na cidade capi- 
talista, a habitas30 C uma mercadoria que possui um valor de uso para 
o trabalhador (a satisfag30 de uma necessidade vital) e um valor de troca. 
A habitas30 C um produto - que supae um determinado proFesso de pro- 
dug30 - vendido ou arrendado como mercadoria or urn conjunto de pro- 

natureza rnercantil ou comerciaP. 
P prietirios, para os quais ela re resenta uma onte de acumula@o de 

A manifestas50 da crlse habitacional supae: a concent\ragfo nas ci- 
dades de urna massa proletarizada em ritmo muito s: erior a construslo P de habitasires, isto P, A oferta dessa mercadoria especi lea; urna populas3o 
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n90 a enas separada dos meios de produg50, como excluida da proprie- 
dade go solo urbano. Supae, ainda, que, por um con)untode razaes eco- 
n6micas, especlficamente urbanas, essa massa proletaria seja compelida a 
residir numa Area determinada da cidade.. 

Na cldade escravista, a habitasso destinada ao escravo k um dos itens 
necesslrios h manutenglo de sua capacidade 
priedade do senhor. N l 0  possui uma casa, 
dade, nem de arrendamento ou posse. Para o 
como ro riedade do senhor. N o  interlor da casa ou 
ritoria P ur E ana do senhor, ao escravo C destinado um 
e recompae suas forgas, e que figura ao lado de outras 

B proporcionadas ara a manutengso de sua capacidade 
seca e a farinha mandioca para a alimentagzo; o tecido de algod9o gros- 
seiro para a vestimenta. Altm de cumprir essa fungb  econbmica, o alo- 
jamento do escravo C tambem um espago de recluslo, de cod -30 fisica (a 

vista depende de relagaes coercitivas, extra-econ6micas). 
J forma de obteng9o do trabalho.excedente no mod0 de pro ug90 escra- 

Em tese, na cidade escravlsta, o escravo n90 gere sua vida; n30 tra- 
balha para a sua existencia, ,que n90 lhe pertence. Sua existCncia k pro- 
priedade do senhor e por,ele e asseprada, mesmo que num nivel precario. 
0 escravo recebe em espy: os meios necesslrios para a sua manuteng90, 
e esta forma natural esta fixada - tanto pel0 genero como pel0 volume 
- em valores de uso. 

A habita 90 constitui.~? desses meios de subsistencia. Nem no sen- 
tido majs im. d latamente biolo i~o,! um espa o de reproduglo: a repro- % f dug90 blol6gica do escravo tam em e gerida pe o senhor, da mesma forma 
que &ere a reprodug90 de um bol ou ualquer outro animal de trabalho. I Na cldade escravista, o escravo traba a compulsoriamentej a continui- 
dade da relagso senhor/escravo depende da coag9o fisica direta, e a ha- 
bitag90 inclui-se entre as formas de coaglo exercidas sobre o escrayo. 

Na cidade capitalista, o trabalhador assalariado - duplamente livre 
econ8mica e juridicamente) - trabalha para satisfazer suas necess!dades. b trabalhador livre k, por assim dizer, "escravo" de suas necess~dades. 

Para isso, necessita reiterar, cotidianamente, a venda de sua forga de tra- 
balho. Esse k o mecanismo econ8mico bbico o coage a trabalhar, que 
assegura a continuidade da relag90 capitalista rodug9o e a intensidade 
de trabalho requerida pel0 capital. Nessa o trabalho assalariado 
6 "voluntlr~o' . 

Fundamentada numa coag9o de natureza econ8mica, essa relag30 tem 
como ex resslo ideol6gica a conscitncia ou a ilusfo de uma determinagso F pessoal Ivre (liberdade = disponibilidade para o capital 

Num capitulo inkdito de 0 Cz id, intitulado "Su sung30 formal f b. 
do trabalho ao capital", Marx estabe ece nitidamente a diferenga entre a 
manuten 30 da capacidade de trabalho do escravo e a reprodus90 da forga K de trabal o do assalariado: 

0 trabalhador livre recebe os  meios de subsistencia necessirios i reprodug50 
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de sua forga de trabalho em forma de dinheiro, de valor de troca (forma social abs- 
trata de riqueza). Ainda que o salirio nada mais seja, de fato, que a forma argentada 
ou iurea ou c6prica ou papClica adotada pelos meios de subsistencia necessaries na 
y a l  necessariamente tem que se resolver - e o dinheiro opera aqui unicamente como 
orma evanescence do valor de troca, como simples meio de circulagio, na irnagi- 

nag30 do operdrio o objetivo e o resultado de seu trabalho continuam sendo a ri- 
queza abstrata, o valo de troca, n30 urn valor de uso dererminado, traditional e 
localmente limitado. E o pr6 rio operdrio que converre o dinheiro em valores de 
uso quaisquer, eornpn corn ere u i s  ou quais meradorias. e como possuidor de di- 
nheiro, como adqu~rente de mercadorias eaabelece com os vendedores de merca- 
dorias exatamente a mesma relag30 que todos os demais compradores. As condigbes 
de sua existencia - assim como a quantia ue tern o dinheiro ganho por ele - o obri- 
gam a resolver este dinheiro num clrculo%astante resstrito de meios de subsistencia. 
Mesmo assim, existe a possibilidade de algurna variag30, como por exemplo, os jor- 
nais que se incluem entre os meios de subsistencia necessirios para o trabalhador ur- 
b a n ~  inglhs. 0 operlrio pode imaginar que economiza algurna coisa, que entesoura. 
Pode, da mesma maneira, esbanjar o dinheiro em aguardente etc. Fazendoq entre- 
tanto atua como agente livre que deve "pa ar os ratos que quebra"; ele e o res- 
ponsdvel pelo modo como gasta seu salirio. kpren8e a autodominar-se ao contririo 
do escravo que necessita de urn senho?. 

ABORDAGEM HIST~RICA 

Nas formagbes sociais ca ita1ista.s europkias, a penhria de habitasbes 
manifestou-se no context0 $ a transigso do artesanato e da manufaturapara 
a grande indbstria. Foi engendrada pelas revolusbes industriais, inicial- 
mente na Inglaterra, na primeira metade do dculo passado, em seguida 
na Alemanha e em outros paises europeus, a partir de 1860-1870. 0 locus 
da crise erain as cidades que se transformavam em grandes centros In- 
dustriais, concentrando uma enorme massa proletarizada, em ritmo multo 
superior ao da construg30 de habitagbes. 

Essa populas30 "disponivel" para o capital provinha, em parte, da 
prqletarizac;50 dos trabalhadores rurais, mais ou menos bruscamente com- 
pelidos a abandonarem suas terras e a migrarem para os centros urbanos 
- o que supunha, portanto, a cria@o de uma agricultura capitalista (mercado 
de consumo para os produtos industriais e produtora de alimentos e 
matkrias-primas). 

Ela se expandiu, tambkm, A custa da disso1uc;fo das formas a,rtesa- 
najs. e. manufature-iras de produg3o: as relagbes entre mestres de ofic,io / 
oficiais ou aprendizes deram lugar A relag50 entre cap~talistas / operarlos 
assalariados. 

fisica das ve- 

Contudo, a t r a n s i ~ k  para o capitalismo teve na formac;zo social bra- 
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sileira outras caraaeristicas estruturais, a comefar pel0 fato de que foi a 
transi -30 de um mod0 de produs20 escravista para o modo de produs20 1 capita ista. 

Como situar a problemitica da habitas30 no process0 hist6rico con- 
creto de formac;50 das relas6es capitalistas na cidade do Rio. de Janeiro? 

As atividades ligadas h circulas20 permaneceram dominantes, nIo 
obstante se tenham transformado as relasbes~ociais que configuravam o 
universo do trabalho urbano. 0 sistema de circula~lo compreendia duas 
partes mediadas pela cidade: o transporte da produs20 a icola para o porto 
e das mercadorias importadas (produtos manufatura f os, pesas de repo- 
sig20, ferramentas, alimentos e trabalhadores) para as grandes proprie- 
dades rurais. 

Esse "modo de circula~20" exigia, como sabemos a mobiliza 20 de 
parcela gonderivel do conringente escravo da grande piantagem. d o  Rio 
de Janelro, locus da intermedias20, a forsa de trabalho escrava movimen- 
tav? o complexo portuirio (carga e descarga de navios, armazenagens), 
assim como a circula@o de homens e mercadorias no Smbito da pr6pria 
cidade. 

Mesmo sem ir muito fundo na anilise das distintas formas de es- 
cravidlo urbana, cabe destacar algumas implicasbes da distinslo entre o 
escravo dombtico e o escravo de ganho e de alupel. 

0 escravo domestico estava fisicamente incluido na propriedade ur- 
bana do senhor, onde habitava e trabalhava. Sua capacidade de trabalho 
era indispensivel h manutens20 da unidade domestlea de seu senhor no 
context0 urbano. Nas chicaras, a execus30 dos servi~os ligados h econo- 
mia natural dombtica - cozinhar, tecer etc. - combinava-se com a p ~ o -  
du@o agricola de subsistkncia ue odia ser comercializada, entrando assim, 
no circuit0 do abastecimento$e gnero? alimentares ?i cidade. No  sobrado 
urbano, entre os trabalhos dom sticos incluiam-se os servisos de esgotos 
e igua, ainda de cariter 

f- 
~r ivadO. 0 s  escrayos de gan o configuravam uma situas2o disjinta. Milha- 

res de homens Iivres, mais ou menos pobres ou remediados, viviam ?i custa 
da rentilizacSo de seu trabalho. Embora fossem ~ r o ~ r i e d a d e  de um se- 
nhor (ou de' uma camada de "pequenos senhores"), &spunham de rela- 
tiva autonomia. Circulavam e trabalhavam no coracSo econdmico do Rio 
de Janeiro, onde se concentravam as atividades comerciais e portukias, 
as oficinas e manufatuyas. 0 s  negro! de ganho dominavam a paisagem das 
ruas e dos lugares de circulaslo mais intensa, como vendedores ambulan- 

tes F ritica muitas vezes articulada a uma produslo artesanal), ou alu- 
gan o o uso de sua forsa de trabalho no mercado de servisos urbanos: 
engajavam-se nas turmas de carregadores de caft, faziam o embarque e 
desembarque de mercadorias, operavam as pequenas embarcasbes ue en- 

h' 7 xameavam entre os navios e os inumeriveis tra iches e cais da or a por- 
tuiria; acorriam ao chamado dos mestres- e-obras, transportavam 
cadeirinhas e todo tip0 de carga pelas ruas da cidade. 

0 preso de seu trabalho era, em Gltima anilise, determinado pela 
oferta e procura desses servigos. 0 escravo precisava alugar o uso de sua 
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capacidade de trabalho para obter a soma de dinheiro exi ida por seu pro- 
prietirio e mais a quantia necesslria para adquirir merca % orias destinadas 
a seu pr6prio consumo. Tinha, portanto, certa autonomia 
fere ! gestSo ou manutens30 de sua capacidade de 
rlr alimentos, embebedar-se e, muitas vezes, pagava 
de cortiso. 

A penliria e carestia das habitasks para a grande massa dos "pobres" 
irrom eu no Rio de Janeiro no momento em que se desarticulou a es- 
craw i-f So urbana, com a extins30 do trlfico. Permaneceu como crise la- 
tente na hist6ria da cidade, confundida com os surtos epidCmicos, 
assumindo dramiticas proporsdes quando a abolig90 da escravidzo e a 
queda da monarquia desataram o volumoso fluxo de imigrantes estran- I 

geiros que veio engrossar a populasSo -permaneme ou em tr9nsito - da 
capital da RepGblica. 

At4 as reformas urbanas execmadas no inicio do seculo XX, a crise 
habitacional esteve sempre radicada nos limites dq Cidade Velha e suas I imedias6es - ou a Area central do Rio de Janeiro - onde habitava e residia 
grande pane da popula~So trabalhadora. 

OS PODERES P~BLICOS E A CRISE HABITACIONAL 

Em agosto de 1855 - ano em que irrom eu na Cone a primeira grande 
epidemia de c6lera-morbos, com mais d' e 4 mil vitimas - o fiscal da fre- 
guesia de Santa Rita, alarmado com o aumento do nlimero de cortisos 
em sua jurisdiflo, fato que atribuia aos "presos elevadissimos das mo- 
radias na Capital", apresentou A CSmafa Municipal da Corte um pro eto 
de postura estabelecendo normas destinadas a preservar a salubrida e, a 
moralidade pliblica e a "faculdade de existtncia dos pobres". 

'i 
A postura ex1 ia ue os proprietirios-dos cortisos cumprissem 0s 

rnelhoramentos or 2 ena 3 os pela Junta de Higiene, entre os quais a proi- 
big30 de que os moradores coabitassefrt com ?nimais e carrosas, a lim- 
peza regular do corti o, a instala~9o de bicos de s ara ilumina~90, cloacas 1 e dep6sitos para reco her o lixo e as iguas semi&. Propunha que a CSmara 
fornecesse vasilhames apropriados para o recolhimento das aguas servidas 
e matirias fecais, e se incumbisse diariamente de sua remofio para lu- 
gares apro riados. Havendo, porim, animals e carrosas nos cortisos, a 

, remo~30 ? rcaria a cargo dos proprietlrios das carrosas. 
0 projeto deixava transparecer, ainda, a preocupas30 com a ordem 

p6blica: exi la que os cortisos tivessem portdes de ferro que deviam per- 
maneter fec $ ados a partir de certa hora. Determinava, por fim, que n30 
fosse tolerada a construsqo de novos cortisos sem licensa da CSmara e 
da Junta.de Higiene PGblica, o que mostra qu3o pouco controle tinham 
as autoridades sobre a proliferagio desse tip0 de moradia e das edificagdes 
em geral na cidade. 
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Outro testemunho interessante acerca do problema da moradia 'po- 
pular no Rio de aneiro C o oficio enviado em 13 de marpo de 1860 elo 

l' secretirjo de Po icia da Corte ao ministro do IrnpCrio, tratando tam ! Cm 
da.proliferap!o dos cortipos. Nesse ano, a febre amarela recrudescera e 
deuraria, ao fim da "estap9o calmosa", um saldo de 1.249 mortos. 

Tal como o fiscal da freguesia de Santa Rita, o secretlrio de Policia 
atribuia o problema aos alugukis das casas: 

(...) de tal mod0 exa erados que a classe do povo menos favorecida da for- 
.tuna, n b  podendo suporti-ks, v6-se por isso obrigada a tomar aposentos nestas ca- 
sas, que or ai existem, a que se d i  muito apropriadamente o norne de "Corti~os" 
viao a eyes se assemelharem. 

Essas casas d o  construidas extravagantemente, sem observlncia dos preceitos 
higitnicos, tendo-se apenas em vista o maior nGmero possivel de aposentos, a fim 
de produzirem rnaior renda ao proprietirio'. 

0 s  cortieos .cram urn perigo para a sa6de pliblica, p~is~causqvam 
"excessiva mortalidade, sem re or febre e thca, o que C devido h umi- 
dade ue neles reina, e h fa f ta I e ar puro para se respirar". 

%om0 solup30 providria, propunha que a Clmara construtse ha- 
bitapaes por sua conta para alu r a "artistas e essoas obres por qu- 
antias mbdicas". AlCm de "me 7' horar a sorte I !  o povo e proteger a 
salubridade phblica, a C lman  obteria mais uma fonte de renda s e y .  

A solup30 era providria porque, naquele momento, ji se de  be- 
rava acerca da incorporap50 de companhias que tomassem a SI, "mediante 
adiantamento pecuniirio (...) e isens90 de impostos por tempo certo, a 
edificapso de habitapaes para o povo, com aluguel fixo", projeto que sb 
veio a se concretizar em 1882'. 

Tanto o diagnbstico do fiscal como o do secretario de Policia obe- 
decem a uma mesma lbgica: urn desequilibrio entre a oferta e a procura 
de casas resulta no alarmante aumento dos aluguCis e presos. Essas casas 
se tornam inacessive~s para a "classe do povo menos favorecida da for- 
tuna". Portanto, ao lado das casas que escasseiam, proliferam os tene- 
brosos cortipos, superlotados, limidos, imundos, fe~tos com sobras de 
materiais de construp90, por especuladores interessados em tirar o maior 
proveito do menor espaGo. 

0 s  oderes pGblicos s30 chamados a intervir, geralmente nas con- 
junturas [ e crise sanitiria, mas a esfera do "p6blico" C ainda limitada. 0 
Estado C chamado a fiscalizar a exec p9o de normas ditadas pelas recCm 
constituidas autoridades sanitirias. # chamado a prestar certor. semi or 
- como a retirada e despejo de esgotos - .mas em cariter ernergencia[ e 
apenas para complementar o sistema ji exlstente de execup90 privada des- 
set servipos. 0 Estado C chamado a construir casas, mas excepcionalmente, 
ate que se equilibrassem as leis naturais que regiam a existencia da po- 
pulas30 urbana. 

Observa-se, nitidamente, a rhpida confi rap90 de um vazio entre 
um Estado corn atribuipbes ainda l~mitadas so r re o espaso "pGblico" da 
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cidade e as exigtncias dramlticas colocadas pelo crescimento urbano, no 
context0 da transig30 do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Nesse 
vazio, instalou-se o grande ca~ital. - 

Em 1860, Ferreira Soares escrevia que o Rio de Janeiro era, sob to- 
dos 0s aspectos, a rnais importante cidade da America Meridional. Seu 
comercio n3o teria ryal em-todo o continente; as instituigbes cientificas, 
as associagBes literinas e a imigraglo constante de estrangeiros davam h 
Corte uma "ilustraglo'.' muito superior 1 das demais provincias. Seus 
17.533 predios constituiriam uma evidhcia de que jl era t3o desenvol- 
vida quanto as capitais europbias (n3o obstante a maior parte fosse de ca- 
sas tbrreas dos tempos coloniais): 

EDIF~CIOS EX1S'ENTE.S NO RIO DE JANEIRO EM 1859 

DESIGNACAO DOS EDIF~CIOS TOTAL EDIF~CIOS DE 
Sobrado Tkrreo 

c ~ 

Sujeitos A dCcima 

Particulares 16.139 4.836 
Sociedades 30 15 
Corporagi3es de mi30 morto 874 403 

17.043 5.254 

Isentos do dkcima 

Dominio da coroa 
Idem do evtado 
Idem da mu~licipalidade 
Idem da miseric6rdin 
Idem do Col. Pedro I1 
Paso episcopal 
Hospital dos lkaros 

Templos sagmdos 

Recapitulafi30 - Soma 17.533 5.407 12.011 

Albm da estatistica predial, outros indicadores confirmavam a ace- 
lerac9o do crescimento da cidade desde que ela se tornara o emporlo do 
cafe e que os capitais oriundos do trifico negreiro se haviam voltado para 
outras atividades urbanas; mais de 5.000 veieulos de transporte circula- 
vam na Corte, sem contar os dos particulares, e os estabelecimentos co- 
merciais ou manufatureiras il totalizavam 7.062 unidades: 
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CASAS DE COMERCIO E IND~TSTRLAS D O  RIO DE JANEIRO EM 1859 
nros DE ESTABELECIMENTOS - UNIDADES 

Neg6cios em grosso: 
Importago 
Exportafio 
Cornpanhias 

Negdcios a varejo: 
Fazendas 
A m r i n h o s  
Ferragens 
Diversos 

Fabricas diversas 
Oficinas diversas 

Bancos e banqueiros 
Soma 

Apesar de considerar admirivel o crescimento do Rio de Janeiro 
nos dltimos anos, Ferreira Soares lamentava a ausCncia de um 

"f'lanO temitico" y e  presidisse sua edifica~zo, sobretudo na Cidade Ve ha, cujas 
ruas eram muito estreitas, e por isso incomodativas para os viandantes 
de pe, porque a quantidade de carros que cruzam em todos os sentldos, 
salpicam de lama os transeunte~"~. 

Ao que tudo indica, uma das primeiras iniciativas mais drlsticas no 
sentido de submeter a edificas30 da cidade, n3o ainda a um plano siste- 
mitico, mas a um corpo de normas legals bem defmldas, data de 1866. 
Nesse ano, o medico vereador JosC Pereira Re o6 apresentou i CSmara 
um projeto de postura visando impedir a pro11 era -30 de cortic;os no pe- 
rimetro da Cidade Velha e em suas adjadnaas, e su b meter a um rlgoroso 
controle e adronizafiio sua fisionomia arquitetbnica, "corrigindo" a ir- 
regularida ‘I) e das edificasbes. 

Em seu projeto, entrelasavam-se duas estratkgias con1 lementares: A' uma referida, especificamente, 1 quest30 da higiene e salubr~ ade; a outra, 
relacionada ao ' embelezamento' , expressio que adquiria, naqueles anos, 
rande resson9naa devido i s  obras de remode1ac;Zo de Pans, empreen- 

aidas pelo Bar50 de Haussmann, a quem Pereira Passos seria comparado 
meio sCculo de ois. 

0 "embe P aamento  da capital" tornou-se, dai por diante, um es- 
tribilho constante nos memorials? discursos, projetos e decretos relacio- 
nados aos grandes empreend~mentos modernizadores, sobretudo 
imobililrios, que cobi~avam as areas mais valorizadas da cidade. 

Na ExposiFSo de Motivos do projeto, Pereira Rego criticava 
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(...) os defeitos e irregularidades de nossas edificas6es que, ao mesmo tempo 
ue contr~buem para destruir todo embelezamento da principal e talvez primeira ci- 

jade da AmCrica Meridional, concorrem igualmente para empiorar o seu estado hi- 
giinico n90 s6  por sua m i  disposipio, como pela p b i m a  idkia hoje em vo a da 
construfio de cortisos e estala ens no seu interlor e em lu ares ji muito popuksos, 
fazendo assim aglomerar granje nGmero de pessoas em cu%iculos estreiros, Gmidos, 
ma1 are'ados por condielo alguma habitheis, aumentando por essa forma as causas 
de insalJubridade existentes ... 

A frase ret6rica que inicia o documento denota a intens90 moder- 
nizadora e tambkm moraltzadora do projeto: 

0 a erfeiqoamento e progress0 da higiene pdblica em qualquer ais simbo- 
liza o apeAiFoamento moral e material do ovo que o habita: k o espePho onde se 
refletem as conquistas que tem ele alcanea& no caminho da civilizaeio. 

HI uma razfo de Estado na fala do higienista ue reclama a inter- 
vensfo do poder pGblico para reformar a cidade 3 ? uz de um conheci- 
mento "cien.tifico ', que s6 a medicina podia proporcionar. Pereira Rego 
estava consclente de que suas propostas tinham ' for~osamente de encon- 
trar oposis90 no espirito daqueles que s6 curam do seu interesse com pre- 
terig9o do interesse geral". 

Nenhum melhoramento no campo da higiene p6blica seria viivel 
"deixando-se ao livre arbitrio de cada um fazer o que quiser ...". Criticava 
a ambiguidade da le islas9o municipal, "a qua1 se resta is interpretasaes 
que o patronato po 8 e mover contra reclama~aes a CSmara na represen- 
tasf o desses abusos ...". 

S 
Seu pro eto proibia a construc;fo de casas tkrreas ou assobradadas7 i numa Area de imitada por uma linha que partia do Museu Nacional, no 

campo da Aclama~fo, dirl la-se, de um lado, pelas ruas de S. Lourenso, 
Princesa, Imperatriz e Sad 2 e, atk alcansar a Rua da Prainha; descia, ent90, 
pelas de S90 Bento e Bragansa at6 a Rua Direita. De outro lado, a linha 
percorria as Ruas dos Invalidos, Matacavalos, Mangueiras, Largo da Lapa, 
Ruas do Passeio, BoqueirSo, Santa Luzia-e o Largo do Moura, fechando- 
-se o circuit0 na,Rua do Mercado. 

Era basicamente o perimetro da Cidade Velha. 
Na segunda cliusula abria, orCm, algumas excegaes; indicava ruas 

e morros na Irea demarcada on f e poder~am ser constmidas casas asso- 
bradadas: Ruas do Senado, do Espirito Santo, Travessa do Barreira, Becos 
do Piolho e do Fiasco, Ruas do NGncio, do Re ente, do Costa, S90 Jor e 
Senhor dos Passos, Estreita de S9o Joaquim, &ampadosa e Beco da do! 
edaB. 

Na Irea delimitada, o prajeto proibi;! terminantemente a constm~90 
de novos cortisos, "mesmo dentro de quintals e chkaras", ou a recons- 
trus5o dos jI existentes. Para os corticos constmidos fora dessa Irea, es- 
tabelecia vkias exigencias, concernentes, sobretudo, is dimendes minimas, 
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lotaglo dos cbmodos, Area livre arborizada, rua calgada, Agua para con- 
sumo dos moradores, portlo de ferro na entrada, etc. 

AliAs, o projeto proibia a reconstru~lo em era1 tanto nas ruas e \ prasas da Area demarcada, como na.Prasa.1.l de Jun o e no Largo do Ma- 
chado, es ecificando que reconstrulr s~gn~ficava.levantar de novo ou exe- 
cutar qua f quer obra que alterasse a antiga perspectlva das casas assobradadas. 
Era uma forma de condeni-las ao desaparecimento, pela aslo infalivel do 

temp% interessante lembrar que estas duas praps assinalavam, na Cpoca, 
os pontos j4 alcansados pela.malha.urbana. Em.1868, dois anos ap6s a 
apresenta~lo do projeto, a G a .  Jard~m BotSnlco lnaugurou sua rlmelra R linha de carris ligando a Rua Gonsalves Dias ao Largo do Mac ado. 0 

rojeto proibia a construs50 ou reconstruslo de casas tCrreas ou asso- 
Eradadas ao longo de ambos or vetores: por um bdo, em toda a extensbo 
da Rua da Lapa, Glbria e Catete, ate a ponte do Catete; por outro, nas 
mas novas de S30 Pedro, SabSo, Aterrado e Miguel de Frias, ate os limites 
da Rua de S. Crist6vlo ( rosso modo, correspondiam A Cidade Nova). 

Pereira Re o preten8ia uniformizar a arquitetura da cidade. Diz, tex- 
tualmente, que h e  repugnavam "as alturas do rimeiro pavimento pro- 
miscuamente nas diferentes w e pragas ...". Beterminava que a: nsas 
construidas nas Prapas de Santa Rita, Prainha, Machado, S. Francisco de 
Paulo, Carioca, ConstituigSo, Capim, S. Domingos, Imperatriz, Lapa e 
Passeio deveriam ter pel0 menos dois andares e obedecer a modelos de- 
signados reviamente pela CSmara Mun~cipal (trks andares nas Pragas do 
Mouro, lf ago, Campo da Aclamagqo e 11 de Junho). Chega, inclusive, a 
especificar as dimensdes obri at6r1as para as construgdes. 

Seu projeto foi arquiva ! o. Dois anos depois, em janeiro de 1868, 
como presidente da unta Central de Higiene PGblica, ele foi solicitado 
a dar seu parecer so b re um oficio que o chefe de olicia da Corte sub- 
metera ao ministro dos Neg6cios do Impirio. 0 o iJ' lcio transmitia as me- 
didas urgentes reclamadas pelo medico-verificador do I?  distrito cia 
freguesia de Santana, que, por meio de um mapa estatistico, demonstrava 
"quanto C em desproporg50 e awltado o ndmero de 6b1tos hav~dos nas 
estalagens daque!e que se deu nas casas particulares ...". Em seu parecer, 
Pereira Rego crltica a CSmara poir ter engavetado o seu rojeto, limitando- 
se a manter algumas resolusdes "todos os dias sofisma as por aqueles que 
se ocu am destas construpaes". 

B 
1 populas30 residente em corti~os na freguesia L Santana era a mais 

elevada da cidade em 1868: 6.458 pessoas, 20% da populaslo total da fre- 
guesia (32.683 habs.), a mais populosa do centro. A opulaglo total dos 
cortigos nas freguesias centrais - Candeliria, Santa gita, S. JosC, Sacra- 
mento e Santana - alcangava, em 1862, 11.526 pessoas (58% de toda a po- 
pulaglo carioca moradora em corti~os e 54% + populagSo das 5 ar6quias) 

S6 em junho de 1878, a Camara del~berou nlo conce c f  er mais 11. 
cenga para a construglo ou reconstrug50 de cortisos no centro do Ric 
de Janeiro e, mesmo assim, nunca foi capaz de executar essa determlnaplo 
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Em abril' de 1876, o residente da Cl~mara, Adolfo Bezerra de Meneses, P pediu aos fiscais das reguesias a rela-So dos cortifos existentes em suas 
ju r~digbes~~.  Desses documentos podem ser tiradas algumas conclusdes 
interessantes. Em primeiro lugar, distinguiam-se os proprktirios e os ar- 
rendatir ios de cortic;os. Existia, portamto,.umadupla med~afTio na explo- 
rafiio dessa mereadorla vital para a sobrevivtnaa e reprodufSo das classes 
populal-es na cidade. " 

O arrendatlrio explorava direitamente o cortifo e, na  maioria das 
vezes, era um comerelante. Nesse serttido, o cortiso const~tuia uma fonte 
de "acumula~iio primitiva" para opequeno capital mercantil; alkm da co- 
bransa do aluguel, o comerciante lrnpunha aos moradores a obrigatorie- 
dade de consumir os gtneros vendidos em seu armazCm, como bem  lustra 
Aluisio de Azevedo em seu livro 0 Cortko. 

Em sua cr8nica sobre o Rio antigo, Luis Edmundo mostrou bem 
como se reproduziam essas unidades - a venda articulada ao cortiso - em 
proveito do  comerciante, pequeno patrSo, ue podia ser um proprietirio 
ou arrendatlrio. 0 fio condutor i: a chega 1 a i proa de um yapor do jo- 
vem imigrante portuguts, consignado como caixeiro a uma firma comer- 
c~a l  qualquer, como um barril de sebo, uma tina de bacalhau: 

Que  o pobre imigrante ingressa ma s6rdida venda onde h i  de perder cedo ou 
tarde, com as cores d o  rosto, a inocencia e o cadter  (...), o prato que ele encontra, 
se nSo C 6tim0, Cpelo menos cheio e f a n o  (...). N a  casa em que vai rnorar o pobre 
escravo branco, ja mora h i  muito a negra escrava (...). 

Dorme o escravo branco, recCrn chegado 1 terra, sobre uma thbua nua pou- 
sada sobre dois caixotes. Sen1 travesseiros, nem cobenor. NSo tern escova de dentes, 
nem sabe o que 6 um naco de sabso, uma toalha, ou urn pente ... 

Com a idade vai aprendendo a conhecer o mundo pela filosofia do patrio (...). 
Com esse patrSo instrui-se, aprencle a burlar e a mentir. Vende o podre por 

bom. Carne seca ardida por fresca. CaM com rnistura de milho (...). 
Aprende a subornar o fiscal da Prefeitura, que Ihe aplica a multa, aprende 

a sonegar o imposto (...). 
lnteressado aos 30 anos, aos 35 jb fazendo pane da firma, dorme ainda numa 

tlbua nua, porem possui vasta cadeia de 1rel6gi0, em ouro. 
lipenas meio rico, mas cheio ainda de ambi~So  e coragem, propae ao s6cio 

uma separas90 da sociedade. Recebe um tlinheirinho e sai. Juntando o que recebe 
k libras do bah, monta outra venda, s 6  dele. Estabelece-se. 

E. (...) pensando no que foi, rnanda I~uscar 1 terra novos escravos brancos (...) 
para explorar e corromper. E pensa n o  c o n i ~ o .  

r'orque c0r t i~0  e venda andam, geral mente, conjugados. 0 homem que mora, 
come... 

E; 6 assim que um dia surge a "Vila Nossa Senhora da Lapa dos Navegantes", 
que C a cstalagem, ao lado do a r m a d m  de s~:cos e mplhados de sua propriedade -"O 
le90 da jfurna '. 0 l e b  6 ele mesmo, leIo I 'd o comerc~o... 

E por esse ten1 o ue ele recebe d o  Reino, por servisos prestados 1 pbtria, P a Comenda de Cristo '. 
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Quando n?lo explorava diretamente o cortiso, o proprieti~io des- 
frutava de uma renda e da possibilidade de obter ganhos especulativos im- 
portantes com o yerreno, sobretudo quando localizado em lreas que 
tendlam a se valorizar, como o centro e a zona sul. Caso o 1m6vel fosse 
desapropriado - como na 6 oca de Pereir? Passos - podia obter uma in- 
deniza~30 vantajosa, sob a f orma de dinheiro ou ent3o de titulos que Ihe 
asseguravam a permanencia de sua renda. 

Na rela 90 de 1876, constam entre os proprietlrios de coryisos mui- 
tas personali d ades e institui~aes ilustres do ImpCrio. Na freguesla da G16- 
ria,gor exemplo, figuram, i s  vezes corn mals de urn conigo, o Banco 
Pre ial, a Santa Casa da Miseric6rdia, os conselheiros Jose Feliciano de 
Castilho e Simaes da Silva, um rocurador, um juiz de 6rfZos ... at6 mesmo 
o cansul da Ar entina, Manue de Frias, era propr~etirio de um cortlgo B P 
na Rua da Car ota, corn quatro quartos1? 

NOTAS 

1. ENGELS, F. 1979. 
2. MARX, K. 1972, libro 1, p. 70. 
3. ARQUIVO Geral da Cidade do Rio de Janeiro. C6dice 44-2-7, f. 1-4. 
4. Idem, c6dice 41-3-36, 2 folhas. 
5. SOARES, S.F. 1977, p. 198-9. 
6. AR UIVO Geral da Cidade do Rio de Janeiro. C6dice 44-2-7, f. 9-14. B J o d  creira Rego, Bar30 do Lavradio, era um dos mais renornados representantes 

db corpo mCdico ligado A institucionaliza~30 da medicina social. Doutorou-se em 
1837, pela Academia MCdiceCirGr~ica do Rio de Janeiro, onde fundou a cadeira de 
patologia geral; foi presidente perpetuo da Academia Imperial de Medicinl; f e z r n e  
da Cornis30 Central de SaGde Publica, nomeada pelo govern0 no auge da epi ernla 
de 1850 e da Junta Central de Higicne PGblica, ue presidiu em 1864. Ocupou os 
cargos dc inspctor de SaGde dos l'ortos, de verealor da CPmara Municipal do Rio 
de Janeiro, penenceu ao Conselho do Imperador e ocu ou o alto posto de medico 
efetivo da Imperial CPmara. Foi membro do Inaituto Ristbrico e Geogrifico Bra- 
sileiro, tendo sido investido do titulo de bar30 por decreto de 23 de setembro de 1874, 
e de bar30 corn grandeza pelo decreto de 19 de dezembro de 1877. 

7. Jurandir Freire Costa transcreve um "co~~selho higiZ.nico" da Cpoca, advertindo os 
visitantes europeus do perigo que as casas ter,reas representavam: 

A habitas30 em casas tCrreas 6 sempre uma das piores, principalmente no Bra- 
sil, cuja temperatura C respeitlvel, porque o ar carre ado de miasmas que se 
desprendern das matlrias animais e vegetais em putre&sfo ocu a por seu peso 
especlfico canladas inferiores da atmosfera e exerce sua as50 JletCria. Entre- 
tanto, que a altura de um primeiro andar C quanto basta para pdr ao abrigo 
o homem destes efeitos nocivos (...). 

COSTA, J.F. 1979, p. 111. 
8. Por que eram libcradas? Por serem ruas menos valorizadas? Su onho que, dadas as 

dificuldades de transporte e as relaf6es de p r o d u ~ I o  vigentes, bsse impossivel im- 
pedir drasticamentc a concentrag30 de residincias e neg6cios no centro. Teria que 
ser um process0 gradual. Com relasfo aos nnrros, a tolerincia poderia ser atribu~da 
a duas razdes: eram mais ventilados, o que os tornava mais salubres; eram menos 
valorizados do que as lanfcies por onde se expandia a malha urbana, inclusive pelas 
dificuldades tecnicas cfe construqao em encostas. 
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9 .  ARQUIVO Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Cbdice 44-2-7, f. 15. 
As medidas de urgkncia solicitadas eram: que o interior dos cortifos fosse caiado de 
t r b  em t r b  meses, em vez de uma vez por ano, como exigiam as posturas muni- 
cipais; e que as dreas internas fossem arborizadas e calsadas a pedra, corn declive para 
o es oto das dguas luviais e da lavagem de roupas. 
Jb nfo existia nessa g o c a  a multid2o buli~osa de Iavadeiras escravas que deslumbrara 
Ewbank no chafariz do campo de Santana, de "contornos incertos". A condensas20 
da malha urbana naquela zona, sobretudo desde a inaugurafb da es ta fb  central da 
E.F. D. Pedro I1 (1858), restrin ira o campo de Santana aos limites bem mais res- 
tritos do campo da Aclamaflo. k lavadeiras agon  povoavam os pdtios internos dos 
conisos edificados em toda a zona circundante. 

10. A documentaflo estb incompleta, pois constam apenas os lwantamentos realizados 
nas freguesias: 
. Da Lapa: 85 cor t i~os  corn um total de 679 quartos distribuidos pelas Ruas General 
Polidoro (6) .  Bambina (3, Praia de Botafogo (7), S2o Clemente (a),  Real Grandeza 
(7A d a Passagem (a),  do Hosplcio de Pedro 11 10) e da Assung30 (10); 

a Glbria: 110 eortiqos aglomerados sobretu d o nas Ruas Santa Cristina (29). Pe- 
drei.ra da Glbria (7),  Pedreira da Candeliria (14). Dois de D a e m b r o  (a), Senador Ver- 
gueiro (6),  Marquk de Abrantes (5). Pajsyndu (7),  Laranjeiras (12 e Catete (6); 
. De Santo Antonio: I14 cortices. a maloru localizada n u  Ruas disconde de Rio 

Relag20 (12), Resende (9).  Riachuelo (16), 

0 tamanho 'dos c o & o  variavai os maiores possuiam d6.20 a 40 quartos. 
ARQUIVO Geral da Cidade do Rio de Jane~ro. a d i c e  44-2-8. f. 2-16. 

11. EDMUNDO, L. 1957, v. 2,  p. 357. 
12. Outro documento ue desvenda as origens ilustres de proprietkios de conicos C a 

denlincia dirigida A &man, em 3 de setembro de 1890, pelo Bado do Lavradio, pre- 
sidente da Junta Central de Higiene Pliblica, de que se construia, 3s escondidas, urn 
grande conifo com cavalarisas, nos fundos de um prkdio situado na Praga 11 de Ju- 
nho, penencente ao Visconde de Aljizur. A G m a r a  enviou ao local cinco peritos, 
que encontnram y a r t o s  de qonstrusb anti a, em reconstrup20, os quais, embora 
ventilados, n b  tin am as dimensaes legais. kxistiam baias e tambCm casinhas que 
y d i a m  ser consideradas como coniyos. Trata-se de um bom exemplo da metamor- 
ose que ocorria nas Are* de o c u p a ~ i o  mais antiga, A medida que a cidade se expan- 

dia: as residlncias aristocrdticas iam, pouco a pouco, se transformando em habitasks 
coletivas, em fonte de renda para seus ilustres proprietdrios, radicados agora em bair- 
ros erifiricos. 
AR&UIVO Geral da Cidade do Rio de Janeiro. a d i c e  44-2-8, f. 19-22. 



Capitulo 8 
0 PRlMElRO PLAN0 DE MELHORAMENTOS 

PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

Em 1870? a febre amarela voltou a fustigar o R i o  de Janeiro, causando 
1.118 6b1tos. Em 1873 e 1876, ocorreram duas epidemias excepcional- 
mente violentas, com 3.659 e 3.476 mortes, respectivamente. Reacenderam- 

. se as discussaes em torno do saneamento da capital. A sessgo extraordi- 
niria da Academia Imperial de Medicina, presidlda por Pereira Rego, em 
27 de janeiro de 1873, caracterizou a epidemia reinante como a "mais grave 
e mortifera das que ji no pais tem havido". 0 s  medicos eram chamados 
a sugerir medidas para combate-la, relacionapdo-se, na ocasiSo, aquelas j4 
oficialmente adotadas, em carjter de emergencia: a jrrigasio e asseio das 
ruas e prafas phblicas; dissemina So de navlos estaclonados no porto, re- 
tirada dos imigrantes para fora 'i a cidade e do municipio; nomeas80 de 
comi@es paroquiais para socorrerem as vLtimas do flagelo; abertura do 
Hospital de Santa Isabel; inspe~So dos cortifos visando a sua remofSo ou 
a diminuigSo do ntimero de moradores; conselhos ao povo quanto ao seu 
regime ordinirio. 

0 Dr. Costa Ferraz criticou o govern0 or s6 consultar a Acade- 
mia em momentos de crise, e condenou a inegicia de algumas medidas 
anunciadas, como a irrigapio da cidade: 

0 povo n30 tem igua ara beber, como nos mostram em reclama-bes dilias, 
e che am a pagar ltw por garril, sobretudo para os bairros onde a febre amarela 
tem L o  estragos. 

Segundo o Dr. Atalipa de Gomengoro, o maior nlimero de doentes 
ocorria nas "praias infectas" da Gamboa, Saco do Alferes e SaGde. Sendo 
a aglomeraqSo um dos principais fatores de propagafSo da epidemia, pro- 
punha: 

...) disseminar os moradores do bairro infectado; entrar nesses imundos cor- 
ticor 66 em gue habiram dhzias de individuos guando a cubagem de ar 6 sufidente 
a enas para seis ou oito, e disseminl-los, espalha-los, obrigl-10s a respirar um ar su- P. ~ ~ l e n t e .  



138 o primeiro pl*rno de melboramentos para a &dude do Rio de Janeiro 

A proposta de uma cirurgia destinada a remover os habitantes dos 
cortiyos e esvaziar as zonas proletirias insalubres e superpopulosas do cen- 
tro, Pereira Rego contra ds uma objeylo que ajuda a entender 1-130 s6 por 

ue em seu projeto exc f' uira determinadas ruas e morros da irea inter- 
altada, como tamb61n por que essa cirurgia s6 veio a ser realizada meio 
skculo depois: 

(...) seria por  certo urna preocupa-80 de suma utilidade, mas, para onde man- 
dariam mais de  vinte mil pessoas que neies habitam? Quem as sustentaria, quem as 
uardaria para n8o fugireni e voltarem aos focos de infec+io? Quem pa aria os sa 

firios reclamados, uma vez que teriam saido contra a sua vontade de seus iomiciliosi 
O n d e  as habitaodes para acomodar toda essa gente nas condiqBes em que v i v e m o ~ ? ~ .  

Come~ava, assim, a se delinear a polemica em torno da viabilidade 
e conveniCncia de se remover a grande massa proletiria do centro para 
as zonas perifbricas, exatamente no momento em que as companhias de 
serviFos pliblicos estendiam suas linhas e canalizayaes em dire& A zona 
norte e sul da cidade. Continha ela, em germe, o projeto ue d viria a 
ser executado no inicio do sCculo XX, ja no context0 da 1 ephblica, da 
difuszo da energia elktrica, da conso1idac;lo da indhstria capitalista asso- 
ciada A expans30 do pono e dos sublirbios2. i 

As grandes obras urbanisticas em reendidas no govern0 de Rodri- 
gues Alves im linram, de fato, a demo1 l o  de milhares de cortiyos e ou- 
tros prkdios Beteriorados e insalubres 1 o centro para que a capital da 
Re ublica fosse transforrnada numa cidade "moderna, h~gi&nica e civili- 
za l a", A altura das metr6 oles europkias e norte-americanas e da grande 
rival, Buenos Aires, e deinitivamente expurgada da m i  fama de cidade 
empesteada que tantos rejuizos trazia 3s suas relayaes comerclals com 
o mercado internacionar. Foi, enfim, a primeira intervenylo sistemdtica 
e direta do Estado sobre o espayo urbano carioca, com base num plano 
que atendla a estratkgias de natureza variada, mas claramente definidas. 

Contudo, o primeiro plano urbanistico que teve o Rio de Janeiro 
remonta justamente A d6cada de 1870. Coincide com os anos mais pr6s- 
peros - e mais epid&micos - do Segundo Reinado, quando a lavoura es- 
cravista do caf6 no vale do Paraiba alcan~ava o auge das suas possibilidades 
de exapnslo e o Rio de Janeiro impunha-se como o grande emp6rio co- 
mercial do pais. 

Trata-se do elaborado pela Comiss2o de Melhorarnentos da 
Cidade do Rio de JaneiroJ, nomeada elo imperador em 27 de maio de 
1871, da qua1 faziam parte JerBnimo K.M. Jardim, Marcelino Ramos da 
Silva e outro engenheiro ue comeyava a se notabilizar: Francisco Pereira 
Passos. N o  mesmo ano, ? ora nomeado engenheiro do Ministtrio do Im- 
pCrio, no abinete do liberal JoSo Alfredo. Cabia-lhe, nessa func;lo, fis- 
calizar,to d as as obras projetadas para a Corte. 

Constituida no inomento do recrudescimento das epidemias, a Co- 
misslo de Melhoramentos desincumbiu-se de sua misslo ao mesmo tempo 
que a comissSo das iguas, integrada por Paula Freitas e Buarque de Ma- 
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cedo, aquela que fixou as diretrizes para a controvertida quest50 do abas- 
tecimento de igua, fazendo prevalecer a decisfo de manter esse servic;~ 
na esfera da administra~50 phblica. 

Em 31 de dezembro de 1875, o imperador inaugurou, solenemente, 
a Primeira Exposicfo de Obras PGblicas, que fazia parte da quarta Ex- 
posic;fo Nacional, realizada no prkdio do Ministerio da Agricultura, como 
ensalo preparatbrio Exposic30 Universal que se realizaria, no ano se- 
guinte, em Filadklfia. Eram "as primeiras pA inas da hist6ria da engenha- 
ria nacional", segundo o engenheiro Ewbank 5 a CSmara, autor do catgogo 
da exposi 50. " 0 s  planos expostos foram organizados, em quase sua to- 
talidade, &sde 1870 atk 1875; alguns, porem, sfo datados de 1863 e 1868 ...", 

Constavam tambkm do catilogo dois projetos de canais Sergi e e 
Rio Grande do Sul , um de melhoramento de rios (vales do arai a e b b 'g 
Pomba);trts cartas idrogrificas; dois rojetos de pontes; 16 estudos para 
construq30 de ferrovias em quase to  B as as provincias do Impkrio (uma 
delas era a Madeira-Mamore, no Amazonas). 

0 catilogo referia-se, ainda, a projetos de estradas de rodagem, li- 
nhas de telkgrafos, d Carta Geral do Impkrio destinada d Exposic50 de 
Filadklfia, a cartas geogrificas, corogrificas e topogrificas da zona fron- 
teiri~a + Brasil coin Peru, Bolivia e Paraguai, assim como a virias cartas 
deprovtncias. Em exploracaes cientificas, mencionava uma "comiss5o ge- 
ologica" e ourra ara estudar a flora do Amazonas". Encerrava o ca- 
tilogo ulna lista '1 e membrias e relat6rios sobre temas variados de 
engenharia, publicados pela Diretoria de Obras PGblicas. 

Boa arte desses projetos, como sabemos, nunca saiu dos arquivos 
einpoelra ‘? os do MinistCrio da Agricultura. Mesmo assim, proporcionam 
uma geografia do ue era a modernizac;30 na $oca: portos, ferrovias, pon- 
tes, etc. - financia I os, construidos e, em sua maioria, explorados em pro- 
velto de bancos e companhias estrangelras. Condutos destinados a amplia; 
e agilizar os canais que faziam convergir para os portos as riquezas agr!- 
colas do pais e, no caminho de volta, a disseminar os produtos industrials 
da Inglaterra e de outras grandes metrbpoles capitalistas, Cartas geogri- 
ficas para mapear o terreno onde seriam assentados os trilhos, as pontes, 
os canais de navegacfo, recobrindo n5o d Areas agricolas tradicionais, al- 
gumas em decadkncia, como as zonas que despontavam, quando n5o por 
sua significa~fo estratdgica, como romissoras fontes de novas riquezas 
primlrias (a Amazbnia e a borrac R a, por exemplo). 

0 Catilogo da Exposiclo enumerava tambCm um elenco de obras 
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pGblicas para a capital do Impkrio. Alkm do pr6prio projeto da Comissb 
de Melhoramentos, fi ravam: . Trb tGnels: os ? os morros do Livramento e de S3o Bento, jl men- 
cionados, e urn fanthtico t6nel ferroviario submarino, li ando a rapa 
de D. Pedro [I atual Prapa XV) ao Largo de Sro Jolo, emhiter6i 6 au- 
tor do projeto, k amilton Lindsay Bucknall, jl obtivera, inclusive, a con- 
cesszo paraa construsilo e* explora So do tGn+ e da ferrovia por50 anos). f . Projeto de abastecimento e igua cidade, dos engenhelros Jero- 
nimo Rodripes de Moraes Jardim e L.F. Monteiro de Barros, que serviu 
de base As ja referidas obras executadas elo empreiteiro Gabrielli. . Quatro rojetos de edlficios p6bEcos: um p m  a pr6pria Inspe- b toria de Obras Gblicas, no Campo da AclamapSo ("entre as Ruas de S. 
Pedro e La:ga de S. Joaquim, onde atualmente conclui-se o edificio da 
Exola Phbhca de Santana, construido elo en enheiro Fraqcisco Pereira 
Passos"): outro para a Repartls30 dos felkgrafos, tambkm no Campo da 
Aclama$io, de autoria do arquiteto vienense RoEli o projeto do 
Quartel para o Corpo de Bombeiros, jl realirado pela?nspetoria Geral 
de Obras PGblicas, e o de reconstrug30 do antigo Club Fluminense, na 
P r a ~ a  da ConstituipSo (atual Tiradentes), comprado pelo govern0 impe- 
rial ara abrl ar sociedades clentificas e literlrias e aulas noturnas (este 
tam i' em fol esenvolvido por Pereira Passos, e as obras estavam sendo 
executadas pelo construtor Francisco Justin). 

0 PLAN0 DOS ENGENHEIROS PARA A REFORMA DA ClDADE 

0 plano dos engenheiros para a reforma da cidade ficou pronto oito me- 
ses a p b  sua nomeas30, em 12 de janeiro de 1875'. 

Diz o relator: 

Cumpria-nos designar a largura das cal~adas e passeios laterais nas novas ruas 
e pragas, e a altura das arcadas ou p6rticos continuos no caso de haver vantagem em 
cobrir os passeios com estas construgbes, indicar quais as ruas que devem ser desde 
ji abertas ou alar adas e retificadas, e aquelas cujo alargamento e retificasSo devem 
ser feitos A medija que se reedificam os rkdios existentes, a fim de que tais reedi- 
fica~6es fiquem subordinadas aos novos renhamentos adotados; ropor, finalmente, 
todos 0s melhoramentos gue posam interesar )1 ulubridade p6!lica (...) ocupando- 
-nos especialmente d o  dessecamento dos terrenos e aterro dos pintanos, e ind~cando 
as regras esenciais que dwem ser observadas na construf30 das habitagaes: 

As prasas e ruas novas o,u retificadas deviam facilitar a ventilapfo 
das casas e o escoamento das aguas,pluviais. 

A planta geral da cidade organizada pela ComissSo abrangia a parte 
central e os bairros do Engenho Velho, Andarii, S90 Cristbv90, de urn 
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lado, e Catete e Botafogo, de outro (faltavam, Laranjeiras e S90 Clemente). 
0 rimeiro relatbrio apresentava os planos referentes aos bairros da Ci- 
daie Nova, Engenho Velho, Andarai e Silo Crist6vilo - ou seja, Aquela 
planicie que se estendia do Campo da Aclama~So ate a raiz da serra do 
Andarai, vetor norte de expansilo da cidade. A cornissilo omitira a Area 
que constituia o foco dos problemas mais raves do Rio de Janeiro - o 
velho tentro colonial - ale ando a impossi ilidade de concluir os orsa- k C 
mentos, que "dependiam de ongas e demoradas investigas&s sobre o preso 
do grande n6mero de prCdios que teriam de ser desapropr~ados". 0 prb- 
prio MinistCrio do ImpCrio inst.mira-a par? ue ev i t ay  ao m&mo a de- 4 molisilo das propriedades p6blicas e partlcu ares mais importantes. 

Justificando a rioridade concedida A Area que ia do Campo da Acla- 
mas30 (&-Camp0 1 e Santana) A Raiz da Serra, declarava a cornisdo: 

0 s  bairros a que nos referimos, sendo os que melhores condi~iies oferecem 
para o desenvolvimento da cidade, s i o  tambCm os que atualmente m a s  importantes 
melhoranrentos reclamam e onde tais obras podem ser realizadas com menos dis- 
p6ndios e nlenos dificuldades, por serem aqueles em que a propriedade tern relati- 
vamente menos valor e as construgaes n90 se acham t90 unidas umas b outras, como 
acontece na pane mais antiga da cidade. Sua grande extendo em planicie, apenas in- 
terrom ida por poucos e insignificantes acidentes de terreno, permite dar As ruas que 
ali se agrirem toda a expans90 necessbia, e proporciona A populaG90 da cidade am- 

o es apo para edificag90 de casas rodeadas de jardins, que tanto convim I s  salu- 
nda e das habitapiies em nosso pais. A circunstincia mesma de achar-se aquela g'. 'r 

localidade rodeada de montanhas cobertas de vegetag90, de onde descem perenes mi- 
nanciais de iguas puras, muito concorreri para amenizar o rigor da estagb calmosa, 
e para a pur1fica~90 do ar por tantas causas viciado numa grande cidade6. 

0 eixo dos melhoramentos projetados era o canal do Man e, "que 

P k" no estado incompleto e de ?bandono em ue se acha, k um oco per- 
manente de infecgaes miasmaticas". Propun a a comisslo a desobstrus50 
do trecho j4 existente e o prolongamento 510 canal, de urn la+, at6 erto 'f' da ran  da serra do Andarai, de outro, ate o mar. Nas proximida es da 
serra, recolheria a grande massa de lguas rovenientes das montanhas cir- -P cunvizinhas, que se derramavam em dl erentes diresaes, formando rios 
de pouca correnteza e enormes charcos. Devidamente canalizadas, essas 
4guas seriam reunidas em uma rande bacia ou la o, do qua1 partiria o % canal. 0 local escolhido para a acia de recepg3o ficava entre a Rua do 
Andarai Grande (atual Bar50 de Mesquita) e o Bulevar 28 de Setembro, 
jl inaugurado ela Cia. Vila Isabe! (na Cpoca, ji se pensava em construir B ali a Universi ade do Rio de Janeil;~, propondo a comisdo tambCrn um 
horto botlnico e urn jardim zoologico). 

, 0 canal destinava-se principalmente ao dessecamento dos phntanos 
e terrenos alagadisos existentes naqueles bairros, mediante a concentrac;lo, 
num leito regular, dos rios que se ramificavam em diferentes dlrq&s! trans- 
bordando por ocasi3o das cheias. A instala~30 de comportas d i v i p d o  o 
leito do canal em tabuleiros de niveis difere~tes perm!tiria, tambem, sua 
utilizas90 para "uma navegas30 barata e ate ao recreio em grande parte 

t 
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de sua extens90" (a comiss9o tinha em vista o transporte de passageiros 
e cargas, em particular de materials de construsio). 

Nas imediasaes da atual Prasa da Bandeira, os dois brasos do canal 
se juntariam num tronco comum, que seria p!olongado mar adentro, at6 
as ilhas dos Melaes e das Mosas. No local de juns90, haveria outra bacia. 
Dai at6'sua foz, o canal percorreria a superficie, a ser aterrada, do Saco 
de Sio Diogo, 

(...) fazendo desaparecer a q u e l e s ~ l n t a n o s  t i o  prejudiciais i salide pliblica e 
de t i o  repugnante aspecto, e converten o-se assim os  alagadi os  em terrenos hteis $ de sabido valor pela posisio que ocupam em relaclo a o  m a r .  

0 Canal do Mangue constituia o eixo em torno do qua1 se alinha- 
vam as extensas e largas avenidas projetadas, conforme as novas concepc;aes 
urbanisticas postas em pritica nas cidades europkias, a partir de Hauss- 
mann. Mas ao invks de serem ras5adas no centro densamente povoado, 
para desalojar os quarteiraes operarios, eram tra adas na periferia da ci- 
dade, ara induzir a sua ocupaqiio, A sepelhansa o Bulevar 28 de Setem- 1 8 
bro, a erto pel0 Bario de Drumond. E que a construc;fo de avenidas na 
irea central ~mplicava, naquele momento, urn custo financeiro e politico 
excessivamente elevado. 

A esse respeito, diziam os engenheiros: 

U m  dos niaiores defeitos que se notam na parte antiga da cidade 6 a estreiteza 
e a grande sinuosidade de suas ruas d o  que resultam n i o  s 6  dificuldades B c i r cu la~ io  
dos veiculos e das pessoas a p6, mas ainda impediment0 sensivel i r e n o v a ~ i o  do  ar  
viciado por  tantas causas n o  interior das habita~bes. 

N o  trafado das ruas dos  novos bairros, a comissio teve muito em vista evitar 
esse inconveniente, dando b que projetou, e que devem servir de base b subdivisaes 
de quarteirbes, larguras muito acima d o  comum n o  Rio de  Janeiro8. 

Foram as seguintes as obras projetadas: 
A primeira grande avenida ligaria o Campo da AclamaPo (atual 

Prasa da Re liblica) raiz da Serra do Andarai. A comissio ensou, de 
i n h o ,  em a f ar ar e retificar as Ruas Conde d'Eu, Engenho ? elho (atual 
Haddock ~ o b $  e Andarai (Conde de Bonfim), que forrnavam a principal 
artkria de comunica~io com aquele "arrabalde", mas desistiu porque, mais 
uma vez, envolver~a a destruis30 de numerosas propriedades, de elevado 
CUZO. 

Trasou, ent90, uma avenida que, partindo do Campo da Aclama@o, 
onde comesava a Rua do Areal (atual Moncorvo Filho , junto ao Senado, 
estendia-se em linha reta at6 a Rua do Port20 Vermel h o (atual Pinto Fi- 
gueiredo), passando por detrh da caixa d'igua do Barro Vermelho, sobre 
os terrenos baldios sltuados entre a Rua Conde d'Eu e Sabio do Mangue. 
Da Rua do Port30 Vermelho em diante, infletia para a direita, acompa- 
nhando, por certa extensio, a Rua do Andarai Grande e limitando, deste 
lado, o terreno destinado ao zool6gico e ao horto. Teria 40m. de largura, 
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18m. ara a cal -ada e 1 lm. paricada um dos passseios laterais, ornados 
com &as filas $e Irvores. At6 a Rua do Port30 Vermelho teria 4.780m. 
de extensgo; dai por diante, oderia ultrapassar 1.500m. 

Perto da Travessa da Ba l?, ilhnia, seria cortada, quase em Sngulo reto, 
or outra avenida que se estenderia, de um lado, at6 a Rua do Andarai 

!equeno (Conde de Bonfim), onde vinha dar a Rua FIbrica das Chitas 
ou Desembargador Isidro Borges. Fazia a comunica~30 com os bairros 
do Trapicheiro e da Fibrica das Chitas e atravb da Rua do Andarai Pe- 
ueno, com a subida da serra da Tijuca. Do outro lado, esta avendida iria 

Q6m do prolongamento do Bulevar 28 de Setembro, limitando as frentes 
dos terrenos destinados ao zool6gic0, ao hono e l Universidade. Nessa 
avenida transversal iriam terminar as ruas mar inais ao prolongamento 
do Canal do Mangue, formando-se, no ponto c f  e jun~90, uma praFa cir- 
cular corn duas entradas para o zool6glco e o horto. 

0 Bulevar 28 de Setembro seria prolon ado do portio da Vila Isa- 
bel, onde terminava na dpoca, at6 a Rua de 8 90 CristbvSo, obra consi- 
derada indispendvel para o beneficiamento dos terrenos da Cia. Vila Isabel 
e dos que ficavam A sua direita. 

Do port90 da Coroa, em S30 CristbvSo, partiria outra avenida de 
40m. de lar ra, em linha reta, at6 a Rua do Engenho Velho, cortando 
o canal e as ti" uas avenidas longitudinais. Pelo outro lado, alcancaria a P ra~a  
D. Pedro I (Campo de S3o CristovSo), pondo, assim, o Bairro de S90 Cr~s-  
tbvio em comunica~3o com os de Andarai, Engenho Velho e Rio Com- 
prido. 

Atravessando a grande avenida paralela ao canal, entre este e a Rua 
Conde d'Eu, a comiss90 projetou diversas ruas de 20 a 25m., em sua ma- 
ioria nos terrenos alagadl~os fronteiros d Casa de Correic;Zo, que seriam 
dessecados e aterrados. 

No espapo ocupado pel0 Matadouro, atu'al Prapa da Bandeira, seria 
instalado urn grande parque com edificio destinado a uma ex osic3o per- 
manente de miquinas e aparelhos de uso industrial, principa f mente ara 
a indlistria agricola, "que d a princi a1 base da riqueza nacional". &m 
relac90 a essa parte do projeto, dec I' arava a CommSo: 

d i e m  1872 um dos abaixo-assinador teve ocasiio de chamar a atencio do Mi- 
nistro a A ricultura para este assunto, cuja import5ncia revela-se imediatamente a 
quem consijera o estado de nossa lavoura, comparada com a de outros paises onde 
o emprego de agentes mecinicos cada vez mais aperfei oados multiplica em elevada 
proporcao a quantidade de trabalho Gtil roduzido pefo homem, e eleva na mesma 
escala o bern-esrar das classes agricolas, &senvolvendo-lhes a inteligencia e o gosto 
pela vida dos campos: 

"( ...) C necesdrio que eles (0s lavradores) possam estudar o mod0 de usar des- 
tas mdquinas e ver as que mais convem ao seu genero de lavoura e is condigaes lo- 
cais. Por outro lado, os fabricantes, postos em contato corn as nossas classes agricolas, 
aprenderzo destas quais as modificagdes que convCm introduzir nos seus aparelhos 
para adapti-10s ao nosso solo e aos seus variados produtos. 

\.) Nzo proponla um ~ a l t i o  monumenral, como 0s que Paris e Londres 
se orpul am de possuir. 0 que nos convCm C ter um grande edificio, o mais modesto 
posslvel, onde a luz penetre por todos os lados, e possa acomodar ma uinismos em 
movimento, disposros de mod0 que seja fiUI examind-10s por todos oAados e v6-10s 
funcionar9. 
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0 canal, como dissemos, desaguaria no mar, entre as ilhas dos M e l h  
e das Mosas. A ComissSo rojetou a construsilo de urn cais da Ponta da e Chichorra at& a Praia dos Azaros, estabelecendo assim, comunicagilo di- 
reta entre os batrros de SSo Crist6vilo e Gamboa. 

Uma vez construido o cais e aterrado todo a uele espago triangular 
formado elo Saco de SS0 Diogo, seria instalada a i a E. F. D. Pedro 11. S 9 
Um rama ferrovilrio acompanharia a margem esquerda do canal at6 o 
cais e prosse uiria sobre uma ponte de mais de 500m de extensilo, at6 en- 
contrar fun % o suficiente para a atraca~ilo d! navios de grande calado. 

0 ob'etlvo deste ramal e do novo cais era evitar os pre'uizos fi- 
nanceiros. d ecorrentes do.congestionamento das ruas estreitas d o centro 
pel0 trlns~to de mercadoqas (inclwndo os pesados artefaros metdlicos em- 
pregados nas obras pGbllcas), entre a esta~So ferroviaria e porto. 

ConstruIda a estas%o maritima da Estrada de Ferro D. Pedro 11, os gcneros 
de exportaifilo que por esta v6m podem ali ser arrumados e transferidos depois para 
bordo dos navios, sem necessidade de serem baldeados, como hoje se faz, atravCs das 
ruas da cidade, e em carrocas pesadas, que tanto dificultam a circulag20 de outros 
carros. Admitindo-se mesmo que muitos exponadores queiram embarcar seus gC- 
neros nos trapiches da cidade, a baldeag5o pode se fazer por mar muito mais facil- 
mente do que por terra". 

A estac3o maritima beneficiaria a pr6pria estrada de ferro, 
permitindo-lhe "receber facilmente os artigos que ara seu custeio e obras 
manda vir da Europa, e faz transportar com gran e despesa e dificuldade 
atraves das mas da cidade". 

S 
No espaGo que seria aterrado de um e outro lado do canal, a 

comiss?lo projetou virias mas, umas perpendiculares, outras paralelas 
ao - .  novo cais, destinadas a casas de comkrcio e estabelecimento indus- 
trials. 

Nessa kpoca, a regi3o de SSo Crist6v30 ainda era .uma Area de mo- 
radia valorizada, ocupada elas chicaras e alacetes da aristocracia do Se- 
gundo Reinado, muito em 1 ora jl fosse rivaEzada por bairros da Zona Sul, 
coma Glbria, Catete e Botafogo. A intensso de instalar ai as atividades 
portuArias, comerciais e industriais prenunciava o process0 de mudanc;a 
de contelido na ocupac;30 dessa Area, que s6 se consumaria na d6cada de 
1890. 

As duas 6ltimas obras rojetadas pela comissilo eram uma capela, 
do lado direito da E.F. D. Pe f ro 11, e uma grande praga de mercado junto 
A bacia onde o canal bifurcava; M poderiam chegar, com facilidade, ver- 
duras e outros generos transportados por ferrovia, e em embarcagaes pelo 
canal. 
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A NORMALIZACAO DAS CONSTRUC~ES 

A segunda parte do relat6rio da ComissSo de Melhoramentos trata das 
regras essenciais para a constru~30 de edificios paniculares. 0 s  engenhei- 
ros declaram-se contrlrios A fixas30 de um tip0 Prk-determinando de fa- 
chada para os edificios, como ropunha o medico Pereira Rego, pois o 
"aspect0 exterior de cada casa i' eve denunciar o fim a que k destinada ou 
a posy30 social dos que a habitam". 

Mais do ue um choque entre duas visaes urbanisticas diver entes 
- a exterioriza~ 1 o da hierarquia social a t n v b  das fachadas e da cpafidade 
de co.nstrus30, ou sua homogeneiza@o numa paisagem ar uitetonica pa- 
dronizada por normas higiCnicas e matrizes estkticas deca ? cadas da Paris 
de Hauss ann, o que estava em uestzo era a natureFa socialmente di- 
versa ou 2etiva da ocupas30 daque 9 e espago que oferecia as melhores con- 
disbes para o descongestionamento do centro do Rio de Janeiro. 

Ao optar pela ocupas30 diferenciada, a comissSo abria os novos bair- 
ros As oficinas, casas de comkrcio e moradias operirias que acompanha- 
riam o deslocamento portuirjo, e aos restadores de servisos que viriam 
no rastro das residencias mals abasta cf' as. 

Quanto aos demais aspectos do planejamento da expansb urbana 
por esse vetor, h l  total sintonia entreas nosaes "prlticas' dos engenhel- 
ros e as normas ~nstituidas pela medicina social para regular a "desordem 
urbana" e evitar os perigos da coabitasSo numerosa. 

A principal causa da insalubridade das casas em nosso pais reside no pCssimo 
sistema de sua d~stribuislo interna. Constituidas eralmente por homens pritlcos sem 
instruqlo alguma profissional e sem a menor i%ia das condifbes de conforto e de 
higiene que devenl presidir 1 disposi l o  dos aposentos, s%o as nossas habitasbes des- 
providas dos meios de ventilaclo e j e  renovaglo de ar nos quartos de dormir e de 
muitos outros c8modos indispensiveis em uma residencia". 

Engenheiros e medicos eram uninimes em condenar os "homens 
rlticos, sem instrus30 profissional", responsiveis pela construqSo das ha- 

gitacaes na ~idade. Assim como a medicina social impds o seu saber: de- 
clarou marglnais os que at6 ent3o exerciam o oficio da cura, ocorria na 
formas30 do espago urbano processo andlogo, em detriment0 dos mestres- 
de-obras. A ComissSo de Melhoramentos propunha a nomea$io, para 
a cada distrito da cidade, de urn engenheiro ou arquiteto, a exemplo dos 
district surveyors existentes na Inglaterra, para examinarem os p!anos de 
construc;io e fiscalizarem as obras, fazendo assim cumprir o conjunto de 
normas "tkcnicas" que deviam presidir a constru$io das casas articulares. 

A institucionaliza@o dessas normas implicava mais & gue a im- 
osis3o de novos valores arquitetbnicos e novas relasaes socials entre 0s 

[omens no !!paso. A condenagio da velha forma artesanal de roduslo 

i P das casas legitimava a presen a da indhstria de constrqio articu ada 1 im- 
portas30 de uma infinidade e aparelhos, materiais e objetos de consumo 
domistico. 
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Alheios ?is mais simples nosdes de estCtica e at6 muitas vezes aos mais insig- 
nificantes preceitos da arquitetura, esmeram-se os nossos mestres-de-obras em so- 
brecarregar as fachadas dos prbdios com molduras e cimalhas sem sujeicdo, j;i ndo 
diremos, i s  regras da arte em ue tanto primaram a GrCcia e a anti8a Roma, e 
ainda hoje merecem tanto cuijado nos paises mais cultos, mas is leis mais s i m g  
da conveniCncia e da harmonia; intercalam ornamentos sem gosto, nem justeza nas 
proporsbes; distribuem irregularmente as aberturas dos edific~os, empregando nelas 
pesadas e dispendiosas ombreiras e vigas de cantaria ma1 lavrada que is vezes sdo 
mais tarde pintadas ou caiadas; decoram as vidra~as com vidros de cores variadas e 
ma1 combinadas, cujos efeitos sdo, alCm de prejudiciais, desagradheis A vista; forram 
freqiientemente as paredes exteriores com azulejos ue absorvem o calor solar e aque- 
cem horrivelmente o interior das casas; fazem, e n i m ,  como essas, muitas despesas 
inGteis, que, alkm de darem i s  nossas ruas uma aparencia sem arte e sem gosto, im- 
prbpria sem dGvida de nossa civilizasdo, tornam-se ainda nocivas ao conforto no  in- 
terior d o  lar'? 

Examinado o plano urbanistico concebido pelos engenheiros da Comis- 
s90 de Melhoramentos para a cidade do Rio de Janelro, cabe, agora, per- 
guntar a queln colnpet~ria executar esse conjunto imenso de obras. 

Pensa a Comissdo que haveria toda conveniCncia em ficarem a car o d o  Es- 
tado, que poderia depois vender a particulares os terrenos beneficiados ao fongo das 
novas ruas e avenidas (...). Prevendo, porCm, a oposifdo que muito provavelmente 
encontraria a idCia de despender o govern0 e lendo  cap~tal em obras que a muita gente 
parecerdo de puro interesse local, embora se refiram A capital do Impkrio, a Co- 
m i s l o  ndo duvida aconselhar que se entregue a execugdo do projeto a uma empresa 
capaz de levl-lo a efeito ...I3. 

S6 uma empresa de grande porte seria capaz de exemtar as 11 obras 
indicadas. A abertura ou retificagso de ruas, pragas e avenidas comple- 
mentares poder~a f~car para depois: bastaria que as construgaes fossem su- 
bordinadas a alinhainentos prefixados, para que a cidade tomasse, 
gradualmente, a forma delineada no projeto. 

0 custo total das obras era estimado em 32.000.000$000. Apesar do 
vulto dessa soma, a empresa teria, segundo a comiss90, grandes vantagens. 
Seria dona de uma enorme e valorizada superficie, de cerca de 23.400m 
de testada por 40m a lOOrn de fundo, que se prestaria 2 construs90 de ha- 
bitagdes ou prkdios comerciais e industriais. A empresa poderia vender 
os terrenos a 1.000$000 por metro de testada, e os materivs provenientes 
das demolisdes por 600:000$000 (decerto para a construg90 de cortisos). 
0 capital original, ficaria, assim, reduzido a 8.000:000$000. 

A empresa teria ainda uma renda anual de 640:000$000 com a ex- 
ploragio do ramal ferroviirio acoplado 2 esta$o maritima, bem como 
do canal, do palicio de exposi~des, do zool6gic0, do horto e da prasa do 
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mercado. Essa renda equivalia a um uro de 8% sobre o capital restante. i. Poderia ter lucros maiores ainda se Izesse, ela prbpria, a construc;%o de 
prCdios nos terrenos, recebendo certos auxil~os por parte do Estado, como 
a isenc;3o de declma urbana e dos direitos de transmisdo de propriedade, 
concessio gratuita de penas d'bgua etc. 

NOTAS 

1. A ASSIST~NCIA nlCdica no Rio de Janeiro. 1980, p. 130. 
2. Em junho de 1876, JosC Bento da Cunha Figueiredo, o Visconde de Figueiredo, um 

dos mais poderosos financistas do ImpCrio e depois da Rephblica, a resentou i Co- 
miss30 de Melhoramenros da Cidadr do Rio de Janeiro - da qua1 faEremos a seguir 
- as suas opini8es acerca do saneamento da cidade. 
Defendia a adoslo de medidas administrativas como as aplicadas na Europa para a 
abertura de ruas, dewinadas a "armar os  poderes pGblicos e dar-lhes atribuigbes con- 
siderlveis em relaglo 1 pro riedade privada, tanto para penetrar no seio das habi- 
tagiles como para melhordas e demoli-las em caso de necessidade" 
Baseando-se na le islaslo europhia, articularmente no  Sanity Act (1866) e no Public 

. Health A n  (1815f, adotados na 1 n g t r r a ,  Figueiredo su eria um elenco de medidas 
a serem executadas por c o m i d e s  permanentes desi nafas elas autoridades muni- 
cipais: fixaglo do n6mero m h i m o  de locatdrios por !abita&o; limpeza e caiagso pe- 
ri6dica das aredes; manutenslo d o  asseio nas panes comuns etc. 
A autoridag local manteria, a exem lo dos ingleses, urn regirro com 0s nomes e 
resid3ncias dos donos dos cortigos, a !ocalizag%o dessas easas e o nGrnero autorizado 
de inquilinos. Nenhum cortipo seria registrado antes da inspeclo da autoridade lo- 
cal, exigindo-se de x u  dono ou guarda cenificado de conduta assinado por tres pro- 
l r i e t l r ~ o s  de ?asas de sua par6quia. 0 guarda ou dono da casa freqiientada por 

mendigos e vagabundos" forneceria 1 autoridade os dados de cada pessoa que ti- - 
vesse alojado no dia ou noite precedente, e notificaria imediatamente o mkdico da 
saGde pliblica sobre qualquer caso de febre ou molkstia contagiosa. (A questio da 
notifica l o  obrigatbr~a, como veremos, constituiria urn dos pontos nevrilgicos da 
campanka de erradicaslo da febre amarela, conduzida por Osvaldo Cruz, meio s6- 
culo depois). 
Entretanto, todas essas medidas eram paliativas, admitia Figueiredo, e o Gnico modo 
eficaz de resolver o problema era "fazer desaparecer os lugares insalubres". 

A BClgica acaba de tomar dis osislo larga a esse respeito. A lei de 15 de no- 
rembro de 1867 c o n u  ra (..! o direito de desapropriaslo (Ibliu de todos 
os imbveis suscetbeis 8 e  criar p r i a  para a saude da popufag~o. 0 que far 
a import9ncia ritica dessa lei e que se aplica n l o  somente is casas reconhe- 
cidas individuarmente insalubres ou mesmo aos terrenos exigidos para as ruas 
projetadas para o saneamento, mas ainda i superficie inteira abragada pelo lano 
geral de reconnruslo dos antigos quarteirdes ou de criasio de novos. au- 
toridades comunais podem assin1 fazer desaparecer de um golpe todas as casas. 
de uma porglo da c~dade onde a acumulag90 de habitantes, a n16 disposi$io 
das construqdes ou qualquer outra c;usa parecia constituir um estado de col- 
sas contririo 1 higiene pbblica. 

ARQUIVO Geral da Cidade d o  Rio de Janeiro. (Documento solto, Caixas Pereira 
Passos, n l o  catalogadas ainda quando as consultei.) 

3. Idem. C6dice 80-5-11. 
4. S6 tive acesso ao rimeiro relathrio, numa edi -20 em que n io  constava a planta (escala 

1:1000). Em 29 & fevereiro de 1876, foi pubkcado o Segundo Relatdrio da ComisGo 
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de Melhoramenros aL Cidade do Rw de Jankro, contendo os estudos da arte central 
e dos bairros d o  Catete, Laranjeiras e Botafogo, com a prevido da agertura, reti- 
ficaplo ou alargamento de vdrias ruas, assim como da canalizapSo do rio das Laran- 
jeiras e dos que banhavam Botafogo. 
ARQUIVO Geral da Cidade do Rio de Janeiro. a d i c e  8&5-11, p. 1. 
Ibidem, p. 2. 
Em 1851, Maud fundou a fibrica de g h  para'a iluminap90 pGblica e dombtica da 
cidade, num pantanoso terreno da Rua S b  Pedro da Cidade Nova (mais tarde Se- 
nador EusCbio, hoje coberta pelo eixo da Presidente Vargas). 
A febre amarela mat?u d a  dos onze t6cnicos ingleses contratados para dirigir a fd- 
brica e acionar as maqulnas. 

Mais do que uma simples usina, constitufa ela um conjunto, no ual os em- 
p r y d o s  da companh~a trabalhmm, residiam e se divertiam, com$lblioteca, 
jar Im, cozinhas, botica e tanques para a lavagem de roupas disposi 90 de 
suas familias. Havia nela um dormitbrio coletivo para os acendedores cfe lam- 

i6es e outro para os escravos (...). 
elantados os primeiros alicerces de s w  fibrica, tratara Maud de transformar 
num verdadeiro canal a anti a vala ue corria entre as d u ~  ruas do "aterrado": 
a de S30 Pedro e a do ~ a b t o  da eidade Nova. 

SANTOS, F.A.N. /s.d./ p. 175-6. 
0 s  trabalhos foram executados pelo engenhkiro Ginty, diretor t6cnico da fdbrica, 
construtor, depois, da primeira estrada da Tijuca. 
Surgiu, assim, o canal do Mangue, que nascia no Rocio Pequeno (Prapa XI), per- 
corria 600 brapas at6 a Ponte dos Marinheiros, aonde chegava a praia lamacenta de 
SSo Diogo. 
A fdbrica de gas, seriamente danificada por um temporal em 1864, foi transferida 
a um rupo ingles que, por sua vez, a repassou, em 1886, h Societ6 Anonyme'du 
Gas k capital belga. 
As ireas pantanosas do saco de SSo Diogo, ao none do canal, foram recuperadas na 
d6cada de 1890 pela Empresa de Melhoramentos do Brasil e pela companhia imo- 
bilidria e de bondes do comendador Francisco E u g h o .  
0 s  engenheiros da ComissSo de Melhoramentos recomendavam a rejeipio de todos 
os projetos referentes h recuperaplo e prolon amento do canal do Mangue j i  apre- 
sentados at6 aquela data (1875), ao Minlstlrio !a Agicultura, Com6rcio e Obras P i -  
blicas e ao MinistCrio do Implrio por diversas empresas particulares. 
ARQUIVO Geral da Cidade do Rio de Janeiro. G5dice 865-11, p. 6. 
Transcorria nos anos setenta intensa polemica acerca da necessidade de introduzir 
melhoramentos t6cnicos para aumentar a produtividade da lavoura cafeeira do vale 
do Paraiba, que jl se ressentia da exaustao das terras e da escassa e envelhecimento 
dos trabalhadores escravos. Pro ugnar or rnelhoramentos tkcnicos, quando a es- 
cravidao jd tinha seus dias contafos, irnpEcava tamblm a defesa da imigapPo estran- 
eira e do trabalho assalariado. 

bar  outro lado, essa parte d o  projeto tinha o pro Qito de incentivar a fabricapzo 
de mdquinas e implementos agrfcolas, 0 parque exposifaes localiza-se nas pro- 
ximidades da area portukia, onde tendiam a se concentrar oficinas e manufaturas. 
ARQUIVO Geral da Cidade d o  Rio de Janeiro. G5dige 80-5-11. p. 6. 

Vimos que a "disposipio interna" das casas coloniais - aquelas que os mestresde- 
-obra ortugueses estavam habituados a construir - obedeciam a uma lbgica deter- 
minad!, em Sltima instincia, pelas relapdes sociais exravistas, nas quais assentava a 
unidade dom6stica e a estrutura da familia patriarcal. 
Agora, isso era repudiado como "defeito", "irregularidade", manifestap90 de "n9o 
civilizapSo". Impunha-se, assim, uma nova 16 ica, referida aos problemas concretes 
da s i d e  e reprodusfo da popula~90, e visant!o, tambhm, a abertura de novas con- 
dutos de circula~So entre a casa e o dominio piblico. 
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0 s  rincipais fatores de insalubridade das moradias eram: . a 8nribuiglo interna dos c6modos es ecialmente os quarios de dormir, aleovas 
ma1 arejadas que s6 recebiam a luz do $a atravCs de outros aposentos; . o lixo conservado o r  muito tempo nas casas, 
. or  esgotos: as cozingas n lo  tinham recepticulos e encinamentos para as dguas ser- 
vidas. a pr6pria rede domiciliar de esgotos, ma1 construida, sem aparelhos a ropria- 
dos de ventllagb e desinfecclo, contaminava o subsolo da cidade, des r e n i a  gaws 
que corrompiam a atmosfera, poluia as praias onde os liquidos eram c!espejados. A 
comiss2o atribuia o recrudescimento da febre tif6ide e de outras mol6stias h pene- 
tracso de gases dos es otos no interior das casas. 
Nos bairros n lo  serviios por encanamentos gerais eram comuns os "sumidouros" 

ue consistiam, As vezes, num simples tonel sem fundo enterrado no c h b .  
iconselhavam os engenheiros a proibislo das fossas ou, nos locais desprovidos de 
es otos de circula~50 continua, a exigkncia de que fossem totalmente estanques e do- 
taias de aparelhos de desinfecg30 e ventila 30; sugeriam o sistema Moule, utilizado 
na Inglaterra, que consistia num de 6sito 8e terra seca adaptado ao closet e ue ofe- 
recia duas vantagens: dispensava a &ua, que era escassa, e proporcionava J u b o  Ls 
hortas e quintais. 
Para neutralizar a umidade d o  subsolo das habitagaes, principalmente na planicie, 
onde eram construidas sobre pintanos ma1 dessecados, propunham a colocag3o de 
drenos de barro, de pequeno diimetro, ligados As sarjetas das ruas ou aos encana- 
mentos de 6guas servidas. 
0 s  demais pontos abordados pela cornisdo etam o su rimento precbio de bgua, a 
arboriza 30 das pasas  e ruas, a eriag3o de um servico lim eza e irrigasao publica 

ue recofhesse tambkm os residuos dom6sticos e a remobo &s dguas estagnadas nas 
!epreydes das ruas causadas pelos trilhos dos bondes e elas canaliza~6es. 
Um projeto para o esgoto das aguas pluviais na Cidade ~ e i a  e Cidade Nova foi apre- 
sentado, em 31 de agosto de 1875, pelos engenheiros Jerbnimo Rodrigues de Morais 
Jardim, Antbnio Paulo de Melo Barreto e J o d  Antbnio da Fonseca Lessa. 
ARQUlVO Geral da Cidade do Rio de Janeiro. 1875. Cbdice 80-5-11, p. 7-8. 
Ibidem, p. 13. 



Capitulo 9 
ESTADO, CAPITAL PRIVADO E CRlSE HABITACIONAL 

A devastagzo causada pela febre amarela no Rio de Janeiro, em 1876, mo- 
~ ivou o governo imperia1.a tomar as habituais medidas de emergencia: em 
junho nomeou uma comiss3o rnkdica para rever as medidas sanitkias an- 
terlormente aconselhadas, constituida por Pereira Rego, residente, ainda, 
da Junta Central de Higiene PGblica, e pelos Doutores d' ousa Costa, Tor- 
res Homem, Sabbia, Hilario de Gouveia e Batista dos Santos. 

As habita~aes coletivas foram, mais uma vez, apontadas como os 
rincipais focos da epidemia. 0 presidente da unta encaminhou A CSmara 

Lunicipal novo pro'eto de postura aconsel ando a urgente cons~ruglo Q I! 
de "domicilios econ ,inicos para as familias pobres e de dormit6rlos pG- 
blicos para os celibatarios", de mod0 a evitar a superlotas30 nos cortisos, 
que se multiplicavam na area central e em.outros bairros d? cidade. 

A comisslo advertia que qualquer medida sanitiiria seria ~neficaz en- 
quanto persistissem os focos geradores de doensas. Pedia tambem ao go- 
verno que favorecesse 

"( ...) a construfSo de domicilios salutares a baixo preso para as classes pobres, 
tendo em vista burlar a anincia de certos homens que, a titulo de favorecerem estas 
classes, construindo rdificios adequados L mndi 6es de sew poucos recurso, lhes 
inoculam o gerrne das molbtias, com lucros fabufosos dos capitais empregados nes- 
sas edificaf6es anti-higienicas e mortiferasl. 

cratlvos cortigos. 
Essa era, em resumo, a 16gica a que obedeceriam viirios memoriais 

ublicados dai por diante, muitos assinados por medicos de renome, de- 
fendendo a concesslo de privilCgios e isenslies firais a companhias cons- 
trutoras de casas para operiirios. 
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6 importante ressaltar que, pelo menos de inicio, a defesa desse pro- 
jet0 atendia tambCm ao propasito de asse urara permanencia - em outras k condisdes, C claro, - da grande massa pro etarizada no  centro. Como lu- 
cidamente advertira o Bar50 do  Lavradio, era invilvel expulsl-la para a 
periferia: pela insuficiCncia e carestia dos transportes; por seu poder aqui- 
sitivo n3o s6 mioimo como insthel; pelas proprias caraaeristi~as estru- 
turais da econamia urbana que gravitava em torno do porto. (E precis0 
n3o es uecer ue a clientela dos cortisos, hospedarias e estalagens incluia 7 1 a popu ac30 . utuante e, a cada ano maior, de estrangeiros que perma- 
neciam no Rio por curto tempo). 

Na dCcada de oitenta, recrudesceu a as30 fiscalizadora e repressora 
das autoridades higienicas, sobretudo depois que, por aviso do Ministbrio 
do Impbrio de 18 de dezembro de 1879, o govern0 deu Junta Central 
de Higiene poderes ara intimar os prqprietirios de estalagens e cor t i~os  
a fecharem ieus estatelecimentos, or intermCdio a s  comissdes existen- 
tes em cada distrito sanitdrio da ci t ade. Um decreto de 28 do mesmo mCs 
fixou normas As quais teriam de se ajustar as habita~iies coletivas, sobre- 
t u d ~  no que se refere lotas50 nos cortisos. 

N o  Arquivo Geral da Cidade encontrain-se dezenas de requerimen- 
tos de proprietririos ou arrendatirios dessas habita~des dirigidos, entzo, 
ao presidente da Junta. Intimados pelas comissaes paroquiais a fecharem 
seus cortigos no razo de 30 dias, solicitavam, em geral, que o presidente 
da Junta suspen a esse a intimas30 e autorizasse as reformas ou melhora- 
mentos higienicos necessirios para que continuassem a funcionar no pe- 
rimetro central do Rio de Janeiro2. 

Ao que tudo indica, uma das principais raz6es que levavam as co- 
missdes paroquiais a determinarem o fechamento desses estabelecimentos 
era o ernprego da madeira na construs30 dos quartos (urn dos poucos ma- 
teriais n30 im ortados). N30 obstante a multiplica~zo dessas predrias ha- P bita -des "fave izadas", a procvra de cbmodos era muito grande permanecia 
confinada no centro: sua lota$80 aumentava assustadoramente, na mesma 
medida em que se deterioravam as instalagdes desses focos de pestil8ncia 
e "coabita~30 numerosa". 

A presensa constante do arrendatririo, o comerciante que explorava 
diretamente o cortic;o, e do  proprietlrio, que obtinha parte da renda pro- 
porcionada p e l ~  lucrative ne 6ci0, indica um intenso process0 especula- 
tivo com os terrenos ainda d isponiveis na parte densamente construida 
da cidade. Refletia, tambCm, o deslocamento de moradores de mais re- 
cursos para os bairros perifbricos beneficiados pelas linhas de bonde, ao 
mesmo tempo em que se acentuava o cardter residencial "proletarizado" 
do centro. 

As relayaes entre a Junta Central de Hi 'ene PGblica e a Cimara Mu- 
nicipal n3o eram muito cordiais. A Junta tin g a um vasto leque de atribui- 
s6es sobre a cidade que, em muitos pontos, superpunham-se as da CSmara. 
Ao mesmo tempo em que recrudescia a vigilincia sobre as habita~des coleti- 
vas, o legislative municipal revelava-se uma trincheira de resistfncia dos 
interesses econ6micos locais prejudicados pela legisla~lo sanitaria. 
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Vejamos um exemplo do conflito entre essas duas insthcias do po- 
der, atuantes no Rio de Janeiro'. 0 piv6 do conflito foi a licensa con- 
cedida pela CSmara para a constru~30 de um corti~o na irea vedada pelas 
disposi~8es da postura de 24 de janeiro de 1877. Em mare0 de 1880, Jo3o 
Nunes Coelho e Joaquim Rodri es Correia de Paiva requereram ?i C h a r a  
licenca para construir um pr6 r io e sete casinhas na Rua da Rela~30, na 
freguesia de Santo AntBnio. Consultado a respeito, o presidente cia Junta 
negou o pedido, advertindo: 

(... quaisquer que sejam as condi~aes da localidade n b  pode ser concedida 
a licenca (..I por estar a Rua da M a r l o  rituada no perimetro em que xmelhantes 
edificapaes d o  roibidas, surpreendendo-se a mesma Junta de que se pesa licensa para 
obras jl iniciafas, estando quase coneluidos os alicerces. 

Mesmo assim, a CSmara concedeu a licenca, com base no parecer 
do vereador Evaristo da Veiga, e a construs30 dos prkdios prosseguiu. 0 
vereador e tambCm o Secrethrio de Obras Municipais argumentavam que 
se os proprietirios dessem aos pr6dios as dimensdes re ueridas pelas pos- 
turas, deixariam de ser corti~os. Bastaria que as autori ades fiscalizassem 
o nhmero de habitantes por cdmodo.. 

I 
Em abril, o Bar30 do Lavradio enviou ao minisfro dos Neg6cios 

do Impkrio - Homem de Melo - um oficio indignado: 

Ora, a sofismar-se assim a disposisio do artigo 2Pda Postura de 24 de janeiro 
de 1877, que proibe essas construg6es, serl inGtil procurar melhorar as condi~des hi- 
giinicas das classes pobres desta cidade, continuando a estabelecer-se a aglomeragb 
dos indivlduos no centro da cidade e a constituir-se habitac8es sem condis6es hi- 
giinicas regulares; e por isso recorre a Junta ao prestigio da autoridade de V.Exa. 
para fazer com que a Ilma. Cimara Municipal faga respeitar a sua legisla(;b, n90 con- 
cedendo licensa para tais edificagaes. 

A questlo foi levada ao Senado, mas os documentos n3o esclarecem 
qua1 o seu desfecho. 0 fato 6 que em sesdo de 4 de agosto de 1881, a 
CSmara aprovou nova postura sobre corti~os, apresentada pelos verea- 
dores Jose Ferreira Nabuco, Torquato J. Fernandes Couto, Malvino da 
Silva Reis (que seria um dos diretores da Cia. de Carris Jardim Botinico), 
Antanio Tomis Martins e Henrique Hermeto Carneiro LeSo. 

Essa postura proibia a edificas30 de cortisos - definidos como 
"casinhas ou quartos situados no interior de um terreno e destinados h 
habitaq30 das classes operirias" - nas freguesias urbanas, sem licen~a es- 
pecial da CSmara, e interditava-os, por completo, no centro da cidade, 
dentro do seguinte perimetro: de um lado, a Pra~a Duque de Caxiis; de 
outro, as Ruas Conde d'Eu em frente A Catumbi, Prapa 11 de Junho e 
o Saco do Alferes, ficando excluido o morro de Santa Teresa. 
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Para a concessiio da licenqa, estabelecia virias exighcias relaciona- 
das is dimensaes do p6 direito, das portas e janelas, nivel do assoalho, cu- 
bagem dos quartos e qualidade dos materiais de construqiio. Exigia que 
entre as casinhas ou quartos fosse aberta uma rua central ou lateral com 
largura minima de 10m, cal~ada, com declive e provida de lampibes. Cada 
habitaqiio com mais de um c6modo deveria ter uma dependencia com fog50 
e chamid. Todo cortiqo teria uma latrina geral, lavanderia com bgua en- 
canada e coradouro (era proibido guardar roupa molhada no interior das 
habitaqaes). 

Numa evidente concess3o As autoridades sanitirias, a Cimara 
comprometia-se a enviar A Junta a planta do terreno e das dependencis 
obrigatbrias acima mencionadas e a consultb-la sempre antes de conceder 
as licen~as requeridas. 

Exigia, por fim, que os proprietlrios mantivessem um serviqo de 
limpeza permanente; caiassem o cortiqo, interna e externamente, duas ve- 
zes ao ano; inscrevessem na fachada de cada casinha a lotaq50 autorizada 
e comunicassem As autoridades sanitlrias o aparecimento de qualquer mo- 
ICstia contagiosa, cuidando de remover o doente para o local especificado. 

0 combate aos cortiqos parece ter sido bHstante intenso em 1882 
e 1883, quando, segundo Vieira Souto: 

(.:.) por ordem da Junta de Hi iene Pdblica foram destruidas ou fechadas as 
mais Gm~das, escuras e imundas dessasr$labitag6es gue entn n6s silo dedicdas is clas- 
ses proletirias. A mortalidade de 1884 foi a menor dos Gltimos treze anos4. 

Foi nesse context0 que o Estado concedeu, finalmente, aqueles fa- 
vores reclamados pela comissiio mCdica de 1876, destinados a estimular 
as grandes companhias privadas a construirem "domicilios salubres a baixo 
preqo para as classes pobres". 

J i  em 30 de outubro de 1875, o incorporador Americo de Castro 
obtivera isegiio da dkcima urbana por 10 anos prazo ampliado depois 6 para 30 anos) e outras vantagens para a construqiio as chamadas "Evoneas" 
na cidade e em seus subbrbios, tantas quantas fossem necessbrias para fa- 
zer desaparecer os cortipos. 

Entretanto, s6 a partir de 1882 constituiu-se uma indbstria de cons- 
truqzo de moradias populares subsidiada pelo Estado. Sua atuaq5o coin- 
cide com a transiqlo da monarquia para a repbblica e com a explos3o 
populational do Rio de Janeiro subseqiiente A aboliq9o da escravatura. Tais 
empresas iriam beneficiar-se com a politica financeira inflacioniria que 
deu origem ao Encilhamento e propiciou o primeiro surto de industria- 
lizaqso na capital. 
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Em troca, pediam iseng30 do pagamento da dicima urbana, dos di- 
reitos de transmiss90 de propriedade, das taxas de arruamento e edificaglo, 
a instala~90 gratuita da canaliza$io de esgotos e um liltimo ponto extre- 
mamente importante, o dominio Gtil sobre terrenos pliblicos e o direito 
de desapropria 90 por util~dade pGblica dos terrenos e prCdios necessl- 
rios para a reafiza 50 do projeto. d 0 Decreto e outubro de 1885, concedendo a Vieira Souto e An- 
tonio Domingues os favores do Decreto Legislativo de 1882, estipulava, 
entre outras coisas, o prazo de dois mesespara a apresentasso dos planos 
dos edificios e outros trCs meses para o in~cio das constru~$es - o que de- 
monstra a urgkncia com que o governo esperava obter as novas casas sa- 
lubres ara a gente pobre. 

dnced i a  isen l o p o r  20 anos do impasto predial para or prCdios 
construidos. ~ o n t u s o ,  incluia uma exigtnsia que todos or concessioni- 
rios considerariam im raticlvel: a empresa faria A sua custa a demoli~Zo 
dos cortisos condena t os pelas autoridades sanitlrias e ainda por cima in- 
denizaria os proprietlrios da importlncia dos materiais e da mlode-obra 
(A indenizaflo seria calculada por peritos, com recurso para arbitramento 
judicial). 

Assim, o governo imperial retendia matar dois coelhos - alih, trCs P - com uma cajadada sb: por urn ado, promovia uma oferta de casas sa- 
lubres, a presos tabelados e, ao mesmo tempo, livrava-se do Bnus de de- 
molir os cortisos que iriam desaparecendo, progressivamente, A medida 
que se expandisse, a indhstria subvencionada. Por fim, n5o transgredia o 
sacrossanto rinclpio d? propriedade privada - e osdonos de corti~os, por 
mais especu f adores e vis que fossem, :ram proprletlrlos. 

Em dezembro de 1885, os concessionhrios apresentaram o plano das 
habitasaes e, um ano depois, a Inspetoria Geral de Higiene aprovava-os, 
recomendando que lhes fosse reservado "lugar condigno entre os planos 
at6 entZo apre~entados"~. S6 em fevereiro de 1887, obtiveram aprova$io 
definitiva. Era longa e tortuosa a tramitasgo burocrltica desses projetos. 
Quase um ano e meio depois, em setembro de 1888, Vieira Souto, asso- 
ciado agora ao arquiteto Luis Schreiner, solicitava nova.concesdo, asse- 
p r ando  que granjeara a adeseo de importantes capital!stas e adquirira 

vasta Area de terrenos muito prbxima do centro da cidade para cons- 
t r ~ i r " ~ .  

A. ra59o do atraso era o impasse surgido entr: V. Souto e outros 
conces~ionarios com o governo em torno da exigCncia de que as empresas 
demolissem os cortisos condenados pelas autorldades sanitirias, na pro- 
porq5o das habita~bes ue fossem construindo. 

Essa cllusula foi aerro ada pela Lei n? 3.349, de 2OllOl1887, e sb 
depois disso Vieira Souto a d quirlu 9s mencionados terrenos. 
Entretanto, sua companhia n!o fo! a frente, como a maioria das cor)ces- 
sacs que roliferaram, em maior numero, durante o tumultuado perlodo 
do Encil g amento. 

A Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, fundada por Ar- 
thur Sauer, foi uma das poucas que levaram d pitria os seus planos9. 
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AlCm de engenheiro civil, Arthur Sauer era sbcio-gerente e diretor 
da Casa Laemmert, tipico exemplo das manufaturas comerciais que se ori- 
'naram como aptndices da ativ~dade de importaflo, tal como outras gran- 

fes casas editoras (Garnier e Leusinger). Comegou editando folhinhas de 
calendirio e outros artigos banais, tornando-se famosa ao editar o Al- 
manak Laemmert. Em 1887, seu fundador, Eduardo Laemmert, retirou- 
-se ara Alemanha e faleceu no ano se inte, deixando grande fortuna. P A irma passou para H. Laemmert 8r f?; em 1891 possuia o capital de 
1.350 contos, o que a caracterizava como manufatura de grande porte. 

Em junho de 1887, Sauer requereu concesJo para construir, por 
si ou empresa que organizasse, na cidade do Rio de Janeiro e em seus ar- 
rabaldes, "casas ara obres e operirios" {mais adiante, se referirl tam- 
bkm a "emprega d' os su ! alternos"), em substituigfo aos corti~os e estalagens. 

Obteve? concesdo pelo Decreto nP 9.859, em 8 de fevereiro de 1888. 
Junto com Vielra Souto e outros concessionbrios, empenhou-se pela su- 
press30 da cllusula que exigia das companhias a demoli~fo dos corti~os 
e pela obtensfo de um ')r!vilCgio" bdsico para a sobrevivtncia dessas em- 
presas: a u e n ~ f o  dos d~reitos de importagfo. 

Em abril de 1889, pediu a prorrogagfo or +s meses do prazo para R a incorporagfo da companhia. Declarou que avia lncumbido o Visconde 
de Figueiredoio de levantar na Europa os capitais necessdrios, mas o 

ande financista esbarrara na crise financeira provocada pelas "catlstrofes !% Comptoir d'Escompte e Sindicato do Cabo", ameasando de quebra 
nGmero avultado de instituis6es bancdrias europiias. 

Em junho de 1889, is  vCsperas da proclamaglo da Repbblica, foi, 
finalmente, organizada corn o nome de Companhia de Saneamento do 
Rio de Janeiro (o nome originalmente previsto seria Imperial Compa- 
nhia ...), corn escrit6rio central na Rua dos Invllidos, n? 71, e capital de 
2 mil contos de rCis, divididos em 10 mil agGes de 200s cadall. 

A composigiio de sua administraglo revela, claramente, o predo- 
minio do capital comercial e banclrio na formac;3o dessa "indlistria". 
Diretoria: Arthur Sauer, industrial, e Jofo Franc~sco Frbis da Cruz, ne- 
gociante. 

Suplentes daL Diretoria: Comendador Manuel Jose da Fonseca, di- 
retor da agtncia do Banco AIian~a do Porto, e Comendador AntBnio Ber- 
nardo Pinto, presidente do Banco del Credere. 

Conselho Fiscal: Senador Manuel osC Soares, presidente do Banco 
do ComCrcio, AntBnio Gomes V ~ e ~ r a  d e Castro, negociante, e Comen- 
dador Manuel Pereira Barbosa, diretor do Banco do ComCrcio. 

Suplentes do Conselho Fiscal: Comendador Fernando Pinto Car- 
doso da Gama, ~residente do Banco Popular e Dr. AntBnio JosC Rodri- 

T es Torres Neto, advogado, e Comendador Manuel Josh de Carvalho, 
iretor do Banco Popular. 

0 s  estatutos da companhia revelam o carlter hibrido do empreen- 
dimento, que pretendia ser ao mesmo tempouma in$i)stria de construflo, 
uma ag&ncia de importac;lo, urn? elnpresa imobil~aria, envolvida na es- 
peculapiio corn terrenos, e tambem uma empresa de servisos, na medida 



estad? capital +a& e cri5e babitacional 157 

em que auferia rendas com o aluguel de casas. SenSo, vejamos. 
A Companhia de Saneamento do Rio de aneiro oda  ser trans- 

ferida para ualquer outra cidade ou estabelecer entro e ora do Impkrio 1 d P 
filiais ou ag ncias. Tinha como finalidade construir vilas operirias (cites 
ouvri&.es) em diversos pontos da Corte e seus arrabaldes, em terrenos do 
dominio do Estado ou adquiridos por ela. Edificaria gru os de habitagdes 
hi Cnicas ara operlrios, casas separadas de aluguel m dico para em re- $ n 8 
ga os subs-ternos do Estado e casas part~culares para as classes m i  8 as. 
Aos inqu~linos facultaria a aquuiglo das casas ante prestagdes mensals. 

Outras cliusulas mostram que desfrutava de uma ampla mar em de 
aglo, ~nclus~ve es eculat~va. Estava apta a "executar qualsquer o ras de S k 
saneamento da ci ade do Rio de Jane~ro ou de Dutra a que se obrigue por 
contrato". Uma cllusula autorizava-a a empreitar quvs uer obras ou a 
fazer "operag6es" que se li assem aos interesses da compan 71 ia. AlCm &?Q 
- e esta Darece ser a erandetrecha oara a es~eculaclo com terrenos - w d ~ a  
"comphr e adquirg por meio de irrendalhento, b o a  ou qualquer butro 
melo icito, bens de raiz, direitos e concessdes ou privilkglos que se tor- 
nem necesslrios ou convenientes aos fins da Comp&hia".-~eedificar pri- 
dios para a venda ou aluguel podia ser outra forma de especular com as 
zonas da cidade que se tornavam degradadas ou, quem sabe, de obter e 
comercializar materiais de construc30 usados. 

A companhia pretendia, ainda, fabricar ou importar materiais ou 
obietos destinados a edifibcdes higiCnicas. estabelecendo Dara esse fim adn- 
cias dentro ou fora do ~ m ~ k r i o . " ~ ,  de fato, ela impo;tou grande qgan- 
tidade de materiais de construg30 e equipamentos. Beneficiada pela isens30 
dos d~re~ tos  alfandegirios, comercial~zou-os quase clandestinamente, para 
serem usados, n?io na construq30 de casas para operdrios, mas de habi- 
tac8es luxuosas. Atuou como ~mportadora rivilegiada e pirata. 

0 Decreto n? 9.859, de 8 de fevere~ro f e 1888, que renovara a con- 
cesslo de Sauer, dera-lhe iseng30 por 20 anos dos direitos de consumo para 
os objetos, a eelhos e materiais de construglo que jmportasse; iseng3o 
por 15 anos a o lmposto predial, direitos de desapro r1ag30; fornecrmento 
gratuito de Agua pela municipalidade. Em troca, e f e se obrigava a iniciar 
as obra! trCs mews apds a forma 30 de sua companhia e, em trCs anos, 
construlr habnacdes para trCs mi inquilinos, estratificados em seis cate- 
gorias: 

f 

CATEGORIAS 
1 pessoa 
3 pessoas 
familias de at4 5/6 pessoas 
familias de at6 8 pessoas 
familias de at6 10 pessoas 
familias de at6 12 pessoas 



A Companhia deveria proporcionar iluminaq90 gratuita a g& ou 
eletricidade nas areas comuns, empregado ara zelar pela ordem e con- 
sema~so, um ou dois mCdicos para culdar s a saGde dos inquilinos (e en- 
viar relatsbrios semestrais A Inspetona Geral de Higiene) e, ate, escolas mistas 
para a educaq90 de primeiro grau. 

Em dezembro de 1890, Sauer apresentou ao engenheiro fiscal da 
Companhia de Saneamento uma lista das obras em curso: Vila Rui Bar- 
bosa, parcialmente construida, a bn~ca que ficava no centro da cidade, na 
es uina da Rua dos Invilidos com a do Senado, num terreno de 25.000m2; 
V& Arthur Sauer, parcialmente construida, ao lado da Fibrica de Teci- 
dos Carioca, na Rua D. Castorina, atrbs do Jardim Botlnico, em terreno 
de 51.000m2; Vila Senador Soares, na Rua Gonzaga Bastos, entre a Bar90 
de Mesquita e o Bulevar Vila Isabel na Bar90 de Mesquita seria inau 
rada, em i895,  a Mbrica Cruzeiro, dr America Fabril, e em Vila kaKi  
jb funcionava, desde 1887, a Fias9o e Tecidos Confiansa Industrial); Vila 
Maxwell, ao lado da Fibrica de Tecidos Confiaga, na Rua Maxwell, em 
terreno de 11.200m2; Vila Szmpaio, em frente ii etas50 de Sam aio, na 
Central, na Rua 24 de Maio, ocu ando 24.000m2; Vila Frdis a Cruz, P B 

erto do L a r ~ o  dos Le3est na Rua 90 Clemente, em terreno de 11.000m2; 
bila ~anguerra, prdxima a esta@o da Man eira, com 1 l.OOOm2; Vila Car- 
ualho, perto da estas9o de S. Francisco E i e r ,  com 15.00Om2; Vila Ro- 
cha, em frente ?I esta 90 do Rocha, na Rua D. Ana Nkri, em terreno de 
45.000m2; Vila ~hckuelo,  peno da estaglo do Engenho Novo, na Rua 
24 de Maio, em terreno de 48.000m2; Vila Carolina, perto da etas50 do 
Engenho Novo, com 44.000m2; Vila Vieira de Cactro, tambCm perto da 
estas9o do Engenho Novo, na Rua Sousa Barros, corn 20.000m2. 

Do onto de vista industrial, a Cia. de Saneamento constituia uma 
empresa CY e grandes propors3es para a Cpoca. Num requerimento $ri- 
gido a Floriano Peixoto, em setembro de 1891, ~nformava que mantlnha 
cinco grandes obras, exclusivamente destinadas a operbrios e classes po- 
bres, com mais de 1.500 o erbrios12, alCm de dez grandes vilas em pro- 
jeto, cada uma com capaci f ade para alojar cerca de mil essoas. Se todas 
fossem realizadas, a companhia daria alojamento a 15 mi P operirios - cifra 
ambiciosa, que correspondia a quase um terso da forsa de trabalho en- 
gajada no setor industrial, segundo o Censo de 1890. 

Nos primeiros anos da Repbblica, que coincidem com o Encilha- 
mento e o surto fabril, os negbcios da Companhia de Saneamento pa- 
recem ter ido bem: n% ssb a construqb de vllas e o aluguel e venda de 
habita~des, como tainbCm seus negbcios "invisiveis": a especulaq90 com 
terrenos e com materiais de construg90 imponados. Alib, os anos J888- 
-1890 caracter~zaram-se por intenso movimento de construs9o predlal no 
Rio de Janeiro. 

Em novembro de 1890, os negociantes de madeira da capital diri- 
giram um abaixo-assinado ao Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, com gra- 
ves dentlncias contra a Cia. de Saneamento e suas congkneresl'. Pediam 
providtncias contra a permanCncia da isenqlo de direitos alfandeglrios a 
essas empresas: 
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D e  todas as formas de  protecionismo n l o  h i  nenhuma t l o  perigosa e que mais 
se preste a maiores abusos, prejudicando 
leg~t imos interesses comerciais e industriais que na sua queda arrastam de volta ren- 
dimentos importantes da Fazenda PGblica. 

C o m  a continuado e desenvolvimento das concesdes aludidas em pouco tempo 
n;io se despacharl mais na Alfindega madeiras e materiais, pois obedecendo a uma 
lei natural, o ginero chegari ao  consumo pelo caminho mais curto e econ8mic0, sendo 
este sem dGvlda o n l o  pagamento de  pesados direitos de  importagio. 

InGtil C falar de fiscalizaqio pols ela C t l o  dificil, que praticamente se pode 
chamar de impossivel. 

Em gineros irnportados a granel n i 0  h i  marcas nem nhmeros que os  distin- 
gam e uma tibua, cangoiera o u  telha d o  aparentemente iguais a outra telha, can- 
goiera ou  tibua. 
..................... .....,. ... ......... .. ..................... 

Torna-se neceuario a proibiqlo a esias Companhias e empresas de deposita- 
rem o material que imporram corn esses favores em casas de negociantes destes g b  
neros, como atualmente acontece com a Companhia de Sanearnento da Cidade; mas 
sim terem elas seus depb i to s  e cada um com urn fiscal d o  Governo, pois que mesmo 
assim serd dificil a fiscalizacio, atendendo-se a que as pequenas embarcaqBes que tra- 
zem de bordo para a terra e mesmo dos dep6sitos para as obras podem ser despa- - chadas para qualquer pane,  tornando-se como ji  se disse dificil a fiscalizali.50. 

Na meslna kpoca, ocorreu skria cpntenda entre a companhia e o go- 
verno, justamente a prop6sito dos dlreltos de importaq90. 0 piv8 da 
quest30 foi o Decreto n? 947A, de 4 de novembro de 1890, promulgado 
pel0 Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que exigia o pagamento de di- 
reitos de alfindega de tudo quanto houvesse.de similar no pais,."e isto 
quer dizer de todo o materlal que o supllcante lmporta do estrangerropor- 
que n30 h i  material algum de constru~90 que n90 tenha similar no pals ..." 
-afirmava Sauer. 

Em documento dirigido a Deodoro da Fonseca, em setembro de 
1891, Sauer argumentava Gue o decreto n90 podia ter efeito retroativo 
sobre as concessaes anteriores. Acusaya-o de ferir a Constituic;So, de trair 
a promessa de que os dlreitos adqu~rldos sob a inonarquia seriam respei- 
tados, e ameaqava: 

Entretanto, esta benfeitora empresa, que C uma das poucas que efetivamente 
n30 se  incorporara para a especulagio, e que hoje ostenta grandes Vilas e moradas 
para o Proletariado da Capital e que fora chamada a extinguir as estalagens e cor- 
tigos, ser6 forgada a uma liquidaglo desastrosa, na qua1 passarlo as Vilas construidas 
para os  operirios em mios  de  terceiros, que por  c e n o  as alugario por  prego qua- 
druplicado ... 

Alkm de protestar contra o fim da isenszo de direitos, Sauer recla- 
mava, insistentemente, que os pregos dos alugukis fixados no decreto de 
concessa"~ impossibilitavam a construq90 de novas vilas operirias. 

Esses n30 foram os Gnicos atritos entre ? companhia-e o Estado. 
Em maio, o Diretor das Obras do Minlsterio do Interior, Comen- 

dador Francisco Joaquim Bethencourt da Silva (por sinal, urn dos dire- 
tores do Banco Predial), entregou ao Ministro o resultado de uma 
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fiscalizas30 na Vila Rui Barbosa, apontando uma drie  de irregularida- 
des14. Referindo-se a esta companhia e tambkm i Evoneas Fluminenses, 
desculpava-as, em parte, face A $leva$Bo do preso de construgo dos prTe- 

I dios ocasionada ela conjuntura lnflacioniria que o pais atravessava. Mesmo 
ass~m, encamln R ou a Sauer as corresaes ue deviam ser feitas na Vila Rui 9 Barbosa, corno a instala~90 de caixas de avagem e desinfecszo nas latri- 
nas, mais banheiros e amplias30 dos pitios internos. Em novembro, 
lembrou-lhe a exigtncia de que instalasse, em cada grupo de habita Bes 
com mais de 30 familias, lavanderia desinfetante a vapor e banhos f rios 
e quentes. Poucp depois, criticou a companhia por n9o haver intalado em 
suas vllas ~lurn~nasio elktr~ca ou a gis, usando o querosene. 

Justificando o n9o-cum rimento dessas exighcias, Sauer alegou que 
os aparelhos para banhos e f avanderias a vapor, para a i1uminac;zo a gAs 
e eletrica e "muitissimos outros materiais chegados e a che ar da Europa" 
dependiam da aprova@o pelo Governo da Petis30 de 23 ae setembro de 
1890, contra a aplicap30 do decreto de Rui Barbosa. . 

No mesmo oficio, anexava - corno instrumento de ress3o - um 
abaixo:assinado, subscritogor 94 inquilinos da Vila Rui Bar osa (um dos 
quais se declarava tambCm acionista' ), dirigido em 7 de setembro de 1891, 
ao d~retor gerente da Cia. de Saneamento: 

0 s  abaixo-assinados (... , considerando que o firn desta Companhia C con- R correr para a manutenpio da igiene nesta cap~tal, corno indica o seu titulo e ex- 
pressa a letra d o  contrato corn o governo, e mals que a primeira condipio de higiene 
nurna habi ta~lo  qualquer 6 proporcionar banhos aos moradores, veem pedir a V.Sa. 
que quanto antes mande satisfazer esta pane do programa (...). 

Sr. Diretor, j i  h i  muito tempo nutriamos desejos de fazer a V.Sas. a t e  pe- 
dido, corno porCm estivarnos no  inverno, e o estado sanitdrio desta capital era sa- , 
tisfat6ri0, ficamos satisfeitos com a declarasIo do cidadio porteiro, e corno essas 
promessas o r  parte da Companhia n b  realmaram-se e a estap3o calmosa aproxima- 
-se com todos 0s seus horrores, nZo vimos outra solup30 a uma questio de tanta irn- 
portincia, sen30 dirigirmo-nos pessoalmente a V.Sa., certos de que 1130 nos negard 
deferencia. 

No inicio de 1892, foi discutido o projeto de re lamento para as 

a, T vilas o eririas da Companhia de Saneamento. Com a ebre de empresas 
susclta a pelo Encilhamento, apareceram multos pretendentes A construc;30 
de casas para operirios e func~ondrios phblicos. As Companhias Evoneas 
Flunlinense'" TTecnico-Construtora e o Banco dos Operirios j6 tinham 
inic~ado suas obras. Contudo, somente a Cia. de Saneamento, a mais an- 
tiga, cujo contrato. servira de padrlo As demais, havia concluido, efeti- 
vamente, a constru~.io de vilas. Seria endo a primeira a ser dotada de um 
regulamento. 

N30 conheso a minuta do projeto apresentado por Sauer. Tive acesso 
apenas aos pareceres da Inspetoria Geral de Higiene e da Intendencia Mu- 
nicipal. 0 rimeiro afirmava que a legisla 90 referente i constr1.1~30 de f t casas popu ares higienicas n30 der? os resu tado: previstos devido "i in- 
diferen~a dos capitalistas naquela epoca; e ainda a prefertncia que d90 os 
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propriet4rios a construir casv de mbdico aluguel sem sujei~5o A lei". Fa- ' 
zia nitida distinc50 entre a inddstria de construe50 subvencionada pel0 
Estado - pozando de favores e privilkgios, mas obrigada a respeitar nor- 
mas ticnicas e arquitet6nicas e a cobrar alugukis redeterminados, - e uma 
lndhstria de constru~50 sem vinculor com o dtado.  

A 

Bern sabeis que rnuitos roprietirios de conisos transformaram-nos de acordo 
com as prexri~6es dos delegaBos da inspetoria de Higiene e ainda hoje o fazem, sem 
que queiram ficar presos a um contrato com o Governo que imp8e presos fixos nos 
aluguhis das casas. 

Poderiarn ser citados alguns exernplos de conisos denominados - avenidas e 
vilas - que sob o ponto de vista da Higiene em nada silo inferiors aos pro'etos que 
tCrn sido apresentados e q u i ~ i  iniciados pelos concessionirios de favors, de acordo 
corn a Lei citada. 

A Inspetoria de Higiene criticava o projeto de regulamento de Sauer 
porque, fugindo sua finalidade, alterava em muitos pontos os termos 
do contrato, principalmente no  tocante aos alugukis. Atenuava as exi Cn- 
cias corn relac;5o 3s plantas das casas, deixando a companhia em liber di ade 
para agrupar de qualquer modo os t t  os de habitas50 (o parecer cons!- 
derava pessima a disposi~30 interna 2' a Vila Rui Barbosa, que sb diferia 
dos cortisos "na elevas5o dos edificios e no aspect0 pretensioso deles"). 
A companhia pretendla tambkm anular o direito de fiscaliza~90 da Ins- 
petoria e da municipalidade. 

0 projeto de regulamento aumentava os presos dos alugukis para 
os seis tipos de casas, que passariam a ter os seguintes valores: 

, CLASSE AUMENTO 
I? de 105000 para 155000 
2: de 155000 para 255000 
3? de 255000 para 405000 
4? de 305000 para 505000 
5? de 355000 para 605000 
6? de 405000 para 725000 

Alkm disso, dilatava de 15 para 20 anos a isene5o do imposro, pre- 
dial, ampliava o direito de desaproprias50 sobre terrenos com edlftctos, 
incluia a Isens50 do imposto fie transmtsslo de proppedade para os bens 
que adqulrlsse e vendesse, assim como o dominlo ut11 dos terrens do Es- 
tado, sem limitas50 de posse, a isen 90 de fretes nas esrradas de fy ro  go- 
vernamentais e a licensa para esta \ elecer. em suas v!las armazens que 
pagartam luvas e aluguel mator que o das casas operanas. 

A Inspetoria de Higtene considerava excessivos os aumentos de alu- 
guCis16 e 0s favores reinvidicados, e observava: 
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(... n3o podendo o custo de cada casa de classe elevar-se a 1:000$000 (...) 
o aluguel (atual) de lOSW rnensais ou i2OSW anuais corresponde a urn juro de l2%, 
que nbo 6 deveras rn6dico e cornpensa bem quaisquer servicos da Companhia (...). 

Quanto 3s demais criticas contidas no parecer, vale a pena destacar 
a que se refere aos quintals. Sepndo o inspetor de Higiene,, as casas de 
3? a 6? classe deviam, obrigatoriamente, ter quintais com area minima 
correspondente A metade da area da casa. "0 s  inquilinos poderSo ajar- 
dinar ou fazqr hortas em tais quintais, sob fiscalizag50 e com permiss50 
da Companhia, ou contratar com esta o preparo e cultivo dos quintais". 
Essa preocupas30 em garantir urn elemento de auto-suficikncia na re ro- 
du@o cia familia operaria relacionava-se, sem dGvida, ao problema do a as- 
tecimento e h terrivel carestla dos gkneros alimenticios na capital. 

t 

As companhias privilegiadas de construc;9o "fracassaram" na medida,em 
que o grande capital n5o cumpriu a miss50 re eneradora que Ihe atr~bu- 
iam, de inicio, os higienistas. As vilas construi 8 as em lugares distantes do 
centro aco!heram uma parcela do proletariado fabril, particularmente o 
da indhstria de tecidos, mas a crise habitaaonal, radicada no centro do 
Rio de Janeiro, ersistiu, adquirindo dimensaes dramaticas nos anos sub- 
seqiientes h abofi 30 e proclama~lo da Rephblica. 

A questlo d a localizas50 das moradias salubres que, supostamente, 
substituiriam as habitag8es coletivas foi objeto de controvkrsias, desde o 
principio. Construi-las no centro ou nos arrabaldes? Quest50 que se en- 
trelasava a outra controvkrsia: a viabilidade ou n90 de se pulverizar os 
quarteirdes insalubres do centro e remover sua populas5o para a periferia. 

Durante a tramitag80 dos pedidos de concess50, as companhias cons- 
trutoras de habitasaes higiCnicas exibiam pareceres de todas as institui~bes 
de peso da sociedade civil, de alguma forma im licadas na quest30 do sa- 
neamento. da cidade (isto 6 ,  em asse urar conSiF6es minimas de replo- 
duc;5o fisica e "moral" da forc;a e trabalho que o Rio de Janeiro 
concentrava). 

B 
0 Memorial apresentado por Sauer A Assemblkia Geral Legislatiya 

continha, por exemplo, pareceres da Sociedade Auxiliadora da Inddstria 
National, da Inspetoria Geral de Higiene, do Clube de Engenharia e da 
Imperial Academia de Medicina. Este Gltimo trazia uma longa e epdita 
explanac;5o; estendia-se em "considerasaes sociol6gicas", depois em 
"considera@'ies higiCnicas3', tudo isso para concluir que a Companhia df 
Saneamento e outras do gCnero trariam enormes beneficios a famdia, a 
cidade e ao Estado: 
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(...) teremos nXo uma opulagb raqultica, sem bastante atividade produtora 
para si e para a atividade sociar, mas sim adultos e criangas, homens e mulheres, corn 
o vigor da salide do corpo e da alma, capazes do trabalho que habilita, que d i  os 
meios de garantir as necessidades do presente, (...). 

A Gnica divergencia entre os autores desse parecer dizia respeito, 
exatamente, 1 localizaglo das habitagbes salubres para o proletariado. 0 
relator o inava pela edificaglo das casas da l? A 5? classe nos arrabaldes 
do Rio k' e Janeiro, pr6ximas As linhas de bondes ou i Estrada de Ferro 
D. Pedro 11, invocando "0s graves inconvenientes que apresentam nas ci- 
dades ppulosas a residencra em comum de grandes massas de indivi- 
duos ... . 

Dois outros mernbros da Academia propunham que as habita~bes 
tivessem ym s6 pavimentq e fossem edificadas no  centro da cidade, de 
preferencia nos morros cu~a  altitude seria uma garantia para a saGde de 
seus moradores: " ... assim colocados, os operlrios terlo a vantagem da 
proximidade do seu local de trabalho, e mais que n l o  serlo sobrecarre- 
gados corn a despesa do transpone dilrio". 

Tais raz6es n"a pareciam convincentes ao relator que, alCm da be- 
nefica influencia da "habitaylo campestye", propunha a reduglo noprego 
das passagens concedida pelas companhias de via So pGblica. A ed~ficagzo f nos arrabaldes constituia um meio indireto de azer desaparecer os cor- 
tigos do centro, onde s6 admitia as casas de 6? classe - as mals caras - "pelas 
razaes que s lo  6bvias, que seus moradores n l o  viverlo em antagonismo 
cornpleto coin a higiene, como sabem proceder os infelizes habitantes do 
cort1go". 

Contudo, nem todos os setores dominantes demonstravam o mesmo 
entusiasmo com relaglo misslo regeneradora e filantrbpica das com- 
panhias privilegiadas. ,Referindo-se aos vlrios requerimentos a resenta- 
dos a seu ministCrio, solicitando os favores do decreto de 1882, d eclarava, 
por exemplo o ministro do Imperio, em seu Relat6rio A AssemblCia Ge- 
ral Legislativa de 1889: 

0 problema da pobreza, em todos os tempos, e particularmente em nosso 
siculo, 6 nluito dificil, sen20 insoldvel, e para atenuar o rigor dos desafonunados 
tern-se recorrido a aliativos e nada mais. (...) 

Como esti Jclarado na Lei, 6 duplo fim das empresas construtoras: fornecer 
h a b i t a s k  a operirios e classes obres. Embora diferentes uns dos outros, todos, em 
geral, dependem do cridito,gero qua1 ma1 se mantim e wmpre a prego alto, tendo 
por esse motivo sido frustra os muitos projetos filantr6picos no sentido de conse- 
guir que o operirio forme seu orSamento de despesa e o observe. 

A oscllas30 do salirio e despesas supervenientes desencorajam os cilculos dos 
mais econ8micos; nestas condiii.Bes, o credit0 que podem inspirar por seus prece- 
dentes 6 o seu rnelhor a oio e recurso. / O  minlstro aludia, sem ddvida, ao sistema 
de "barrapXon que prevatcia nas unidades conisos-armazins/. As facilidades ou van- 
tagens qur ao in uilino embarasado pode fazer, e efetivamente faz, o roprietirio 
particular, corn !ificuldade n b  se conseguirianl de uma empresa, ainga que favo- 
recida pelo Estado. 

A estas considera~bes, acrescente-se (...) a da repugnSncia quase invencivel por 
parte dos o ~ e r i r i o s  en1 submeterem-se a um regime domistico com restrigbes Ine- 
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vitheis de sua liberdade, o que sucederia nos tipos projetados de habitagdes coletivas. 
Se vale a experiencia dos povos mais oprimidos pela pobreza, sobram razfjes 

para n30 confiar, por enquanto nas empresas que, apoiadas em singulares favores 
do Estado, se proponham aos (ins aludldos corn o prop6sito de remunerar os ca- 
pitais em regados. Antes me parece que, fora da iniciativa piedosa de instituis&s 
de revi&ncla e de ousadia desinteressada da caridade crist5, a mais eficaz das pro- 
te&s aos desfavorecidos da fortuna, dever-se-ia manter o principio tutelar da con- 
correncia na indGstria da constru~30 de habitasdes para todas as classes sociais, 
obseryados rigorosamente os preceltos higisnicos e as convenientes disposi~des mu- 
n~c~pa~s".  

1. CARVALHO, L. de A. 1980, p. 62. 
2. 0 maior nGmero de intimacaes referia-se As freguesias de Santana e Santa Rita. Ve- 

jamos alguns exemplos: 
Freguesia de Santana, 2? distrito sanitirio: . estalagem na Rua das Flores n? 84B, explorada pelo arrendatlrio J o d  Joaquim da 
Silva, e pertencente a Aurhlio Morais. Estabelecida h l  a enas t r b  anos, posuia 45 
quartos (4m de altura, 4.5m de mmprimento e 4,201~1 Be largura). Lotago estipu- 
lada: t r b  p w o a s  por uano. Intimada a fechar por serem os quartos de madelra. 
A iatirnac30 foi anulaja pelo Bar30 do Lavradio; 
. estala em'na Rua Conde d'Eu n? 162, cuja arrendatlria era a firma comercial An- 
t6nio aancisco de Oliveira &, Cia. Tinha 13 quartos (2,82m de altura. 4,45111 de com- 
primento e 3 75m de largura). Intimado a fechar por serem de madeira e por 
necessitarem de pintura, calagZo e calfamento. IntimafZo suspensa com exigencia de 
realiza~30 & obras; . estalagem na Rua Caldwell n? 67, proprietlrio J. Couto. Tinha 15 quartos. Segu- 
.ndo denhncia do Bar30 do Lavradio. conservava as portas fechadas para evitar a ins- 
pee30 da comiss3o sanitiria e da pollcia municipal. 
F+cpue& dc Santa Rita: 
. ezalagens intimadk a observar lotac3o: Ruas da Prainha n?s 170, 187; Imperatriz 
n?s 95 e 95 loja; Senador Pom eu n?s 20;31, 41, 53 e 57. 
ARQUIVO Geral da Cidado 10 Rio de laneiro. C6dice 44-2-8, f. 2-16. 

3. ~ b i d e i ,  f. 33-40, 45-54. 
4. Idem. Cbdice 46-4-56. f. 2-6. 

Consultando-se a documentaC3o do Arquivo Geral da Cidade, verifica-se que hi, de 
fato, um nGmero bastante grande de intimaf&s feitas pelas comiss6es vacino-sanitirias 
a proprietlrios de corticos para ue os demolissem em 48 horas ou procedessem b 
o b n s  de remodelado exigidas. Qa~e  a pena destatar urn desses mas, que revela as 
dificuldades ue se colocavam 1 transferkncia da populagZo para a eriferia da cidade. 
Num oficio b 19 de janeiro de 1884, Luh Goncalves da Cunha, &no de um mrtiso 
da Rua Diogo Feij6 n? 103, pedia licenca ara executar as obras determlnadas pe!a 
Junta de Hi iene: substituic50 das frentes Be madeira de alguns quanos por frontals 
f tijolo e r$ertura de janelas para arejamento e iluminac50. 

margem do documento, figura uma anotac5o do engenheiro de obras, Nascimento 
Silva, aconselhando a demoligb do cortico, por se achar em lrea proibida, lembrando 
aiida que o dono devia tres anos de for0 1 municipalidade. Em novo requerimento 
de 4 de fevereiro, Luis Gonpalves pedia CSmara que reconsiderase sua decisZo; Nas- 
cimento Silva reformulou seu parecer, exigindo, porkm, a "den~oliqZo parcial a fim 
de que a classe menos favorecida seja gradual e paulatinamente mudada para lugares 
mais apropriados". 
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Idem. C6dice.48-4-54,2 folhas. Ver tambCm "Relaglo dos requerentes de casas para 
operlrios e classes pobres de 1884 a 1891", C6dice 46-41-50. 
Idem. C6dice 46-4-56, 31 folhas. 
Vieira Souto articipou da construsdo de ferrovias (S. Stein, por exemplo, rnenciona 
urn contrato &rmado pelo govern0 da provincia do Rio dejaneiro com Vieira Souto 
e Eduardo Hargraves para a constru~90 da ferrovia ligando Pati do Alferes a BelCm). 
Envolveu-se com virios pro'etos de melhoramentos urbanos, tendo sido, inclusive 
um dos principais criticos dos relathrios apresentados pela 
ComissSo de Melhorarnentos da Cidade do Rio de Janeiro. (Ver 0 melhoramento 
da cidade do R w  de Jankm. 1875,174 p.) Fazia parte d o  Conselho de SaGde PGblica. 
0 parecer da Inspetoria, assinado pelos Drs. Pires de Almeida e Pedro Afonso de 
Carvalho, exaltava o projeto como "movimento aperfei oador", resultante da as- 
sociasdo do ooverno corn em resas particulares, a exempfo das grandes metr6poles 
europCias, d ~ g n o  de ser segui& exceto num ponto: li, a cirestia de materiais e a es- 
cassez de terrenos exigiam a construg30 de grandes edificios de dois ou mais pavi- 
mentos. Semelhantes "colmeias humanas" n lo  eram higienicas nern deviam ser 
reproduzidas aqui. Aconselhavam "pequenas casas de economia separada", com ape- 
nas um ou dois pavimentos, de modo a evitar todo tip0 de aglomeragSo e ind~vi- 
dualizar o ope&io e sua familia. Condenavam, tambbm, o uso dos porteiros, "entidade 
n5o conhecida entre n6s e estranha aos nossos usos e costumes". 
Em setembro de 1888, Vieira Souto apresentou uma nova proposta. Manteve as plan- 
tas j6 aprovadas, comprometendo-se a incorporar uma companhia em seis meses, ini- 
ciar as construsdes em um ano e conclui-las trfs anos depois. 0 s  familistCrios para 
2000 inquilinos (antes eram 6000) compreenderiam agora quatro tipos de habitagdes, 
com aluguCis reajustados: 
. 1 pessoa 101000 (antes, 75800 
. 2 pessoas 151000 (antes, 121000l . familias de at6 5 membros 251000 
. familias de at6 8 membros 301000 
Em c e  al um empre aria madejramento de demoligdes e utilizaria, de preferfncia, 
materms c k  construgfo naclonals. 
A companhia manteria, para tratarnento gratuito dos inquilinos, urn mCdico que, 
semestralmente, apresentaria relat6rios 1 Inspetoria de Higiene, corn estatisticas no- 
sol6gicas e mortuirias. 
0 uso das lavanderias e banheiros tinha agora pregos tabelados. 
0 MinistCrio do ImpCrio, ouvidas a Clmara e a Inspetoria, daria regulamento para 
a ~olicia e reeimento interno das habitacdes. " 

A documentasdo sobre a Companhia de Saneamento acha-se nos seguintes c6dices: 
40-0-48; 46-4-57; 40-4-51. 
Esse personagem, o Visconde de Fi ueiredo, ao qua1 ji nos referimos, mereceria uma 
investigas80 mais cuidadosa. ~ r a n i e  banqueiro e financista, desem enhou freqiien- 
temente o papel de intermediirio entre empresirios e instituicdes Eanckias estran- 
geiras; obteve vkias grandes concessdes para melhoramentos urbanos e portuirios 
e, na gestdo de Pereira Passos, foi comissionado pela municipalidade para levantar 
na Europa o emprbtimo destinado a uma pane das obras de remodelasdo da cidade. 
Num titulo de "Emprbtimo em ouro de (...) 200.000 libras esterlinas divididas em 
10.000 debentures de 20 cada uma", lBse que a companhia pagava juros de 76% ao 
ano, semestralmente, nos dias 2 de fevere~ro e l ?  de julho, ao cirnbio do dia. AO 
primeiro titulo de cada sorteio caberia o premio de cem libras. 0 s  pagamentos se- 
riam feitos nos escrit6rios da empresa no Rio ou em quatro bancos em Londres, Pa- 
ris, Hamburgo e Lisboa. u s e ,  tamurn, que o empristimo tinha por finalidade adquirir 
prCdios e terrenos e prosseguir a edificagiio de vilas operkias no  Rio. 
AO que tudo indica, predominavam os imiorantes estrangeiros. Em oficio de abril 
de 1891 ao Intendente das Obras Municipals, a companh~a pedia lieenfa para cons- 
truir cinco barracdes para alo'ar temporariamente imigrantes, que iriam construir 
uma vila operiria no rnorro de santo Antdnio, obra contratada com o Ministbrio 
da Fazenda. Em dezembro de 1890, a Intendincia concedera identica licensa para 
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as obras na Rua Gonzaga Bastos. 
13. Subscreviam o documento: Mesquita Bastos & Cia.; Manoel Vies (?); Manoel Ber- 

rogain (?); W. Moss; NoC Pinto de Almeida & Cia.; Campos & Cia.; Macedo Bastos 
& Cia.; Correia da Costa & Cia.; Clemente & Ferreira e Antbnio Teixeira Rodrigues. 

14. As infrasdes eram as seguintes: entre o por%o e o primeiro pavimento, ao invCs de 
empregar vigas de ferro ligadas entre si por arcos de tijolos ocos, usara simples vi- 
gamentos de madeira; as latrinas n%o tinham depbsitos automlticos de desinfetantes; 
nos grandes agrupamentos como a Vila Rui Barbosa, nlio instalara lavanderias nem 
banhos quentes; as coberturas das casas eram, em sua maioria, de sim les cha as de 
ferro zincado ou corrugado; o grande edifitio externo da Vila Rui ~ a r t o s a  tinRa tr6s 
pavimentos, quando o contrato permitia apenas dois. 0 engenheiro fiscal classifi- 
cava as habitasdes de primeira e segunda classe da Vila Rui Barbosa de "uma enorme 
hospedaria, com longo corredor estreito". 

15. Consta que a Cia. Evoneas Fluminense construia, em setembro de 1890, uma vila 
operlria na praia de SHo Cristbvlio. (Ver ARQUIVO Geral da Cidade do Rio de Ja- 
neiro. Cbdice 46-4-58.) Em 1891, pedia a rescisao do contrato, alegando que n b  po- 
deria sobreviver corn os baixos presos estipulados ara o aluguel, as restrisdes impostas 
pelo govern0 h importaflo de materiais, o r i m 6 0  desfavorivel e 0s salirios exces- 
sivamente altos dos operlrios. 

16. A Inspetoria corn arava-os corn os aluguCis cobrados por  casas equivalentes no 
"mercado livre". 1 s  cifras mencionadas nos d?Lo uma ideia dos aluguCis de casas na 
r i f e r i a  da cidade. 0 primeiro exemplo C o de um pequeno pridio assobradado na 

ua Senador Bernardo de Vasconcelos nP 110 corn urn pavimento geral e um d t % o ;  
no primeiro pavimento possuia sala de visitas, dois quartos, sala de jantar, saleta com 
porta para uma irea, despensa, cozinha, lrea e latrina; no s6tSo: sala e dois quartos 
corn janela, latrina e terraso. Essa casa tinha mais um quarto e uma sala ue o edi- 
Kcio de sexta classe da Cia. de Saneamento, pelos quais pedia o aluguel !e 725000 
mensais. NHo obstante pagasse a dCcima, pena d'i ua, imposto de t ransmido  de pro- 
priedade e tivesse sido construlda sem isens80 k direitos de consumo, era alugada 
por 805000 mensais ou 9605000 anuais - dos quais, subtraindo 151S200 correspon- 
dentes ao imposto predial e l pena d'igua, resultavam, liquidos, 8085000 anuais ou 
675400 mensais. 
0 segundo exemplo C tambCm de uma pequena casa assobradada, no Engenho Novo, 
corn duas saletas e dois quartos, provida de lgua encanada mas sem es oto, alugada 
por 205000 ( o  aluguel pasaria a t S 1 W  assim que fosse instalada a recfe de ergoto). 
Correspondia, segundo o parecer, a uma categoria intermediiria entre a tercelra e 
a quarta classe da Cia., que pedia 40S000 e 501000. 

17. RELAT~RIO a resentado 1 AssemblCia Geral Legislativa (...) pelo Ministro e Se- 
cretkio de ~ s t a B o  dos Negbcios do ImpCrio. 1889, p. 142-3. 
0 Gltimo documento que consultei sobre a Cia. de Saneamento data de 21 de agosto 
de 1893.0 prefeito Barata Ribeiro nomeara uma comisslio para examinar o contrato 
da com~anhia  em vista das muitas reclamasaes apresentadas municipalidade. 0 en- 
genheiro fiscal Alfredo Leon ordenara h com anhia que afixasse em todas as suas 
cineo vilas, em lugares bem visiveis, o preco Sos aluguCis e uma conclamafIo com 
os seguintes dizeres: 

0 s  senhores inquilinos desta Vila que julgarem-se lesados em seus interesses 
ou corn direito a qualquer reclamac30, d o  ro ados a lwi-la ao abaixo-assinado, 
por escrito ou verbalmente, no Escritbio t o  Fiscal, l Rua General Cimara 
nP 48 - 1P andar. 
0 Eng? Alfredo Leon - Fiscal do Governo junto 1 Companhia de Sanea- 
niento do Rio de Janeiro. 



Capltulo 10 
A VIRADA DO SECULO: ASPECTOS 

CONJUNTURAIS DO PER~ODO 1890-1 900 

A DECAD~NCIA DO VALE DO PARA~BA 

A vitalidade das fazendas de cafb do vale do Paraiba repousava na 
abundlncia da m3ode-obra escrava e na larga disponibilidade de terras. 
Como cultura tipicamente extensiva, crescia segundo uma 16gica preda- 
tbria, que consistia em extrair dos brasos recCm-adquiridos e das terras 
o mbximo rendimento no menor tempo possivel. A decadCncia do vale 
do Paraiba decorre, pois, da conjugas30 de virios fatores. 

Com a devastaslo das matas virgens e a redusio das terras dispo- 
niveis para a expanslo da lavoura, a produtividade dos cafeeiros comesou 
a decair progressivamente e o enfraquecimento das plantas tornou-as vul- 
neriveis a pragas arrasadoras. A reduslo da ofena de terras implicou tam- 
Mm o aulnento considerivel dos custos de inversb. No rastro das fazendas, 
ficaram as terras exauridas, convenidas em pastos. Por sua vez, A medida 
que encarecia e escasseava a mio-de-obra escrava, os fazendeiros deslo- 
cavam a forsa de trabalho ocupada nas culturas de subsistCncia para o cul- 
tivo de cafC, realimentando a escassez e carestia de gtneros alimenticios 
nas prbprias fazendas, que ji nl0 eram autosuficientes e, sobret- do, no 
Rio de Janeiro, que passou, cada vez mais, a depender do estrangeiro e 
do Rio Grande do Sul ara se abastecer de alimentos. Referindo-se aos 
anos de 1855 a 1875, a / lrma Wilson Cano: 

Mesmo se considerarmos o fato de que os precos internos do cafk duplicam 
nesse periodo, o aumento dos presos dos alimentos, o aumento dos precos dos es- 
cravos (que triplicam) e o aumento dos precos das terras (que mais que duplicam) 
fariam com que a expanszo do plantio se desse a custos crescentes (...). Vale dizer, 
essa expando ocorria com margem decrescente de lucros, diminuindo, portanto, o 
ritnio e o potencial da acumula~$o'. 

0 problema da re osisio da mio-de-obra escrava, momentanea- 
mente resolvldo pelo triyico interprovincial, passou a primeiro plan? a 
partir da decada de 1870. A quantldade de escravos em idade produtlva 
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declinava inexoravelmente. Entre 1830 e 1849, representavam 62% do to- 
tal da forpa de trabalho escrava; na d6cada se uinte, 51%; nos 6ltimos anos 
da dkcada de 80, apenas 35% do ji reduzi % o contingente do pais. 

0 envelhecimento pro resslvo dos escravos e a inevitabilidade cia 
abolipzo - retardada por medi 3 as graduais e in6cuas como a Lei do Ventre 
Ltvre e a dos Sexagenlrios - provocou a ripida desva10rizac;iio do braso 
escravo que, de 1877 a 1887, passou a ser estimado pela metade do seu 
prepo de mercado nas operap6es de penhor agricola. Segundo Stanley Stein: 

A o  passo que o custo da fazenda compreendendo a sede, a maquinaria, a terra 
e o caf6 se desvalorizava gradativamente, a r l  ida de reciagb do brago escravo co- 
bria as fazendas corn sua mortalha, reduzing o vakr das garantias que os fazen- 
deiros podiarn oferecer para os financiamentos pleiteados'. 

At6 o fim dos anos setenta, eles obtinham emprkstimos junto aos 
comissbrios de caf6, intermediirios na venda do produto e na obten~90 
de recursos junto aos bancos. Contudo, a crise em que mergulharam as 
fazendas do vale do Paraiba arrastou consigo grande nGmero de casas co- 
missirias e fc ' sgravada pela politica de restrip90 ao crkdito mantida pel0 
govern0 imperial at6 praticamente o fim do period0 monirquico. 

Pouco a pouco, a era financeIra caracterlzada pelas relas6es de crC- 
dito individual desfez-se para dar lugar As relasbes frias e impessoais com 
o sistema bandrib comercial, pagando os fazendeiros elevadas taxas de 
iurosJ. 
I - 

0 s  mGltiplos aspectos da crise - es otamento dos solos, declinio da 
produtividade, envelhecimento da forpa 8 e trabalho - sb oderiam ser sus- 
tados com a adoyfo de novas t6cnicas e relap6es de tra g alho. Mas os fa- 
zendeiros do Vale continuaram apegados ao trabalho escravo e As tkcnicas 
agricolas rotineiras. Quando veio a explicitap90 da crise na d6~ada de 80, 
estavam atolados em divldas, jl n90 tlnham como reunir capltal para fl- 
nanciar a aquisipIo de miquinas ou a instalas50 de colonos. 

Em 1883, a divida total da lavoura cafeeira era or~ada  em 300 mil 
contps, a malor parte dos quais recaia sobre os fazendeiros do Vale que, 
Is vesperas da aboliszo, possuiam como linica riqueza seus escravos re- 
presentando, muitas vezes, 3/4 de seu patrimbnio. 

Descrevendo sua vlagem de trem por Vassouras e distritos circun- 
vizinhos, nos anos oitenta, Delden Laerne registrou: 

(...) durante horas a gente viaja entre morros desnudos, salpicados de gigan- 
tescas vassouras cinzentas, tristes reliquias dos cafezais outrora t io  magnificos que 
pareciani produzir ouro4. 

A abolis90 da escravatura foi o golpe de misericbrdia que se abateu 
sobre as velhas fazendas do rio Paraiba, que assistiram a deserp6es de gran- 
des levas de ex-escravos de suas terras ja estkreis ara en rossar o prole- 
tariado da capital. De 1880 a 1889, a produpgo ! e cafk g a provincia do 
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Rio de Janeiro reduziu-se de 2.229 mil sacas de 60 kg para 1.309. Segundo 
Eulllia Lobo: 

A esar dos esforsos do overno da RepGblica para promover a recuperasb 
da agricueura atrark da f a c i ~ i b i e  de crMito, da morat6rra d q  d!vidu dos fazen- 
deiros e da polltica imigrat6ria, a baixa da produfio do cafi persistlu no vale do Pa- 
raba e no Estado, onde n b  se fizeram novas plantqaes, sendo que em 1920 a produs30 
era de 1.360 mil sacas apenas5. 

A crise de 1888 modificou drasticamente a economia da'provincia 
e da cidade do Rio de Janeiro, a comesar pela mudansa de funs30 do porto. 
Nos anos compreendidos entre 1889/90 e 1893/94, o Rio de Janeiro ainda 
manteve sua primazia como principal porto de exportas30 do cafb. De- 
pois disso, foi sobrepujado por Santos, qve em 1902/3 exportava o dobro 
de cafb do Rio de Janeiro. uando corriam as lguas turvas do Enalha- 
mento, a balanga comercial 1 o porto do Rio de Janeiro, que j i  manifes- 
tava uma tendCncia deficitlria desde 188!/2, inverteu-se definitivamente. 
Desde endo, tornou-se urn grande importador de produtos destinados ao 
consumo n30 sb da populosa cidade como de sua vasta zona tributlria. 

0 ENCILHAMENTO 

As medidas econdmico-financeiras adotadas por Rui Barbosa, ministro da 
Fazenda do Governo Provis6rio (1889-1891), chefiado por Deodoro d? 
Fonseca, inaupraram um dos periodos mais turbulentos da histbria fi- 

nanceira do pals, conhecido como Enalhamento, por analo ia entre a eu- 
. k foria dos pregdes na bolsa de valores e as apostas nas corri as de cavalos. 

Pelo decreto de 17 de janeiro de 1890, Rui repartiu o pais em trks 
grandes feudos - norte, centro e sul- entregando-os a dez bancos, que re- 
ceberam autoriza 30 para emitir papel moeda, sem lastro ouro, inicial- 
mente num total 8 e 450.000:000$000 (200.000:000 cabiam ao centro, com 

em our0 e. titulos da divida pGblica, para atender i s  necessidades de cir- 
culas9o criadas ela libenasgo dos escravos, a difudo do trabalho asp- 
lariado e, de m o f  o geral, a intensifica -30 das atividades econdmicas no pa!s. 

Nos primeiros anos de consoli as30 da RepGblica, novos fatores vie- 
ram estiinular as emissdes. Albm de herdar um grande desequilibrio no 
balanqo de pagamentos, o govern0 teve de arcar com enormes astos para d enfrentar as revoltas que colocaram em ris5o a sobrevivkncia o novo re- 
gime; preclsou inden~zar antigos proprietarios de escravos, socorrer fa- 
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zendeiros de cafe em crise e financiar obras pGblicas nas cidades, ferrovias, 
portos, etc. 

Embora atendesse aos interesses da exportag30. e do pr6prio Estado, 
a politica financeira de Rui Barbosa. teve, secundanamente, o prop6sito 
de incentivar a produs30 industrial lnterna. 0 estimulo inflacionario ao 
crkdito, conjugado a uma olitica alfandegir~a protecionista n3o.s6 au- 
mentou as rendas do Esta 'f o como favoreceu a ~ndhstria, na me+da em 
que encareceu o produto estrangeiro e dificultou a concorrtnc~a. 

A crias30 dos bancos emissores resultou numa expanslo descontro- 
lada do meio circxlante e dos indices inflacionirios: entre 1889 e 1894, 
o papel moeda em circula~30 no pais aumentou 3,5 vezes. Entre 1889 e 
1898, os presos internos triplicaram. A acelarag30 do process0 inflacio- 
njrio foi de uma taxa negativa de -16,1°h em 1887, ano que marcou o mi- 
clo das especulag6~s corn titulos bancbrios, ?a 84,9% a.a. em 1891, quando 
fervtlhava o Enctlhamento6. Segundo Eu 7 i l ~ a  Lobo: 

0 sistema banckio vinculado ao comCrcio de exportafio e 1 agricultura so- 
freu unla revoluc;io, passando a abranger descontos, hi otecas, penhor agricola, adian- 
tamentos sobre meios de producio, ernprCstimos in&striais para a construfio civil 
e de estradas de ferro, docas, portos etc., compra e venda de terras para coloniza~io, 
drenagem, irrigacio do  solo, explorafb de minas. 0 s  bancos emissores podiam con- 
ceder terras devolutas para a colonizagio, indbstria, c o n s t r u ~ b  de estradas; isensgo 
de impostos e de direitos alfande arios sobre irnportag6es para as ernpresas que fun- 
dassem. Foi criado o Banm de L i t o  Popular ue emprstava a operhios e pe- 
quenos a ricultores, sob palavra ou por antedpago & mlheitas, e a Caka de Penhores 
~ a c i o n a f  tambim destlnada a fornecer cridito barato a pessoal de rendas baixas7. 

Sob a as30 deste jorro emissor, diz Caio Prado Junior, passou-se ra- 
pidamente da ativas9o dos ne 6cios para a especula~30 pura. Pipocavam k empresas de toda a ordem e ~nalidade. Nasciam "cascatas de ~deias, de 
invengdes, de concessdes" - diria Machado de Assis, numa de suas cr8- 
nicas - "para se fazerem contos de reis". 

Da ptoclamasa"~ da RepGblica ao fim da aventura 1891) foram in- 
corporadas no Rio de Janeiro sociedades com capital glo b a1 de 3 milhi3es 
de contos, sabendo-se que em novembro de 1889, o capital de todas as 
sociedades existentes no pais a enas ultrapassava 800.000 contos. Qua- 
druplicou em pouco mais de 'f ois anos. 

A maiorta das empresas eram artificiais: serviam unicamente para 
se emit~rem a ~ b e s  e negocil-las no mercado, onde passavam de m30 em 
m90, em valorizasaes sucessivas at6 que, em fins de 1891, o castelo de car- 
tas ruiu, desvanescendo-se o valor da enxurrada de titulos que abarrotava 
a bolsa e o mercado financeiro. 0 ano de 1892 foi de liquidasbes e fa- 
ICncias, e os anos seguintes foram ainda extremamente inflacioniri?s: 

Na verdade, o Encilhamento n"a significa apenas caos monetarlo 
e especulaszo. Stein demonstrou que do total de capitais subscritos para 
a formas30 e ampliac;30 de fibricas tlxteis, de maio de 1889 a janeiro de 
1892, cerca de 60% foi efetivamente integralizado. 

Wilson Cano, por sua vez, sustenta que o Encilhamento deu novo 
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alento 1 indlistria carioca, retardando seu retrocesso em relasda a S90 Paulo. 
Grande parte das empresas !ncorporadas at6 aquela data, e que logo en- 
comendaram e pagaram as ~rnportasaes de bens de cap~tal, antes que a 
desvalofizas30 atingisse niveis muito elevados,. transformyam esses re- 
cursos financelros em recursos ream A desyalor1zas90 benefic~ou-as, por- 
tanto, uma vez que importaram bens de capital a presos antlgos e passaram 
a operar com um nivel Interno de presos mais altos. 

A esse respelto, Eul411a Lobo escreve: 

. Examinando detidamente os livros do Registro Oficial de Cotasaes de Ti- 
tulos e Valores da Bolsa, nota-se que desde 1886 se delineava um movimento de in- 
tensa especulacio, que mais tarde veio a dar no Encilhamento. N o  period0 1876186 
houve urn acrCscimo de .1.067% nas transacaes bolsistas, e de 231% em relas?lo ao 
nhmero de cornpanhias com tltulos cotados em preg30. Estes totalizavam 53, seto- 
rizados da seeuinte forma: 16 bancos: 11 c o m ~ a n h ~ a s  de seeuros: duas de f iado e 
tecidos; 21 de;ransportes e tres de servisos pGblkos. Essa divd9o se'manteve em'1887 
corn alteracbes ins~gnificantes, ao contririo do nGmero de transaciies que sofreu um 
aumento de 33%. - 

A ~ a r t i r  de ,1889. o Encilhamento vai eclodir diretamente na Bolsa de Va- 
lores. 0 s  ires anos que sese uem s b  marcados por booms permanentes. 0 aumento 
das transa~iies bolslstas C k 84% em 1889, de 98% em 1890 e de 45% em 1891. 

N o  entanto, C apenas em 1890 que aumenta de fato o nGmero de companhias 
corn pap& negociados. Neste ano, 114 empresas participam do movimento de ti- 
tulos, se dividindo entre: 43 bancos, sete companh~as de seguros, dez de fiaclo e te- 
cidos, tres de alimentos e bebidas, 22 de transportes, oito de servicos pGblicos, duas 
de extrapio mineral, t r b  de comCrcio, cinco de construcio civil e uma de construcio 
naval, tres de recrea~90 e esportes, duas de colonizapio e cinco cujos setores nio fo- 
ram identificados. 

Apesar cia &&le ocorrida em 1893, das empresas existentes em 1891, 
a grande maioria permaneceu na bolsa por muitos anos e, at6 a nova etapa 
do process0 de industria!~zasio.subse iien~e A I1 Guerra, eram elas que 

terlormente: 
'B respondiam pel0 parque ~ndustr~al do rasil. Segundo a autora citada an- 

As incorporapiies no inicio da RepGblica foram usadas inGmeras vezes para 
encobrir a especulali.Zo e a m i  fC. Entretanto, o legado da politica financeira destes 
primciros anos republicanos foi o de iniciar a ruptura entre a manufatura e a in- 
dhstria corno processos produtivos distintos8. 

A EXPLOSAO POPULACIONAL 

Outro as ecto decisivo dessa conjuntura 6 o enorme crescimento popu- 
lacional L! o Rio de Janeiro, em decorrihc~a das m~gra~aes  Internas e, es- 
pecialmente, da imigraslo estrangeira. Mais do que o crescimento da 
popula~fo irnigrante que permanece na cidade, o que se observa, sobre-. 



172 a virad? do shculo: aspectos conjunturais do period0 1890-1900 

tudo no principio da dbcada de 1890,k a enorme instabilidade e flutuas3o 
populational da capital da Rephblica, na medida em que ela servia de porto 
de trlnsito a muitos estrangeiros. 

Entre 1887 e 1897, a opulac;30 brasileira deu um salto de 14 para 
17 milhaes dc habitantes. falcula-se que 5.300.000 imigrantes chegaram 
ao pais nesse periodo. Dos 351,345 estrangeiros que se achavam no pais 
em 1890, 35,4% estavam no Dlstrito Federal que, juntamente com S3o 
Paulo e Minas, concentrava 70% da populasZo estrangeira radicada no Bra- 
sil. 

Em 1900, q nhmero de estrangeiros recenseados no ais era de f 1.256.806 pessoas, correspondendo a 7,26% da popu1ac;Zo tota . S30 Paulo 
j5 detinha 50% do contingente (529.187 estrangeiros). 0 Distrito Federal 
vinha em segundo lugar, com 210.515 estrangeiros. S90 Paulo, Distrito 
Federal, Minas (141.647) e Rio Grande do Sul(10.854) detinham 80% da 
populaq9o estrangeira radicada no pais. 

ENTRADA E S A ~ D A  DE IMIGRANTES N O  P O R T 0  DO RIO DE JANEIR09 

ANOS ENTRARAM SA~RAM FICARAM 

1890 58.092 35.517 25.575 
1891 166.321 71.264 95.057 

1896 80.181 122 - 
1897 34.299 
1898 11.564 
1899 5.025 
1900 624 

SOMA 522.133 162.359 168.797 

Outra fonte de alimentag30 da populas50 da cidade foi o volumoso 
caudal de migrantes internos, sobretudo de ex-escravos provenientes das 
fazendas de cafb do vale do Paraiba. Entre 1890 e 1900, a migras3o liquida 
interna a1canc;ou a cifra de 85.547 pessoas, quase todas orlundas do Es- 
tad0 do Rio. 

De 1872 a 1890, a populas30 da cidade praticamente duplicou. De 
274.972 habitantes - dos quais 84.283 estrangelros (30.65% do total) - pas- 
sou para 522.651 habitantes, sendo 124.352 estrangeiros (23,80°/o do to- 
tal). Nos dez anos si~bseqiientes (1900 , aumentou para 691.565 habitantes 1 (71.716 estrangeiros - 24,83% do tota ). Em 1906, quando ji estavain pra- 

. ticamente concluidas as obras de remodelaq30 da capital (exceto as or- 
tulrias), o Rio de aneiro ~ossuia 811.444 habitantes. Era a Gnica ci ade d S 
do pais corn mais e 500 mil habitantes (marca ultrapassada em 1890). Vi- 
nham, bem abaixo, S30 Paulo e Salvador, com pouco mais de 200.000. 



0 Rio de Janeiro reunia, assim, um elenco de condigtks favordveis ao surto 
industrial ocorrido n o  inicio dos anos noventa, que deu origem aos pri- 
meiros segmentos tlpicamente fabris, na acepg9o clissica das revo1uc;des 
industrials que marcaram o advent0 do capitalismo na Euro a. Produ- 
ziam bens de consumo corrente (tecidos, alimentos, calcados, be \ idas etc.), 
e estavam inseridos numa esfrutura produtiva que, em seu conjunto, tam- 
bCm se expandiu, reproduzlndo suas caracteristlcas artesanais ou manu- 
fatureiras. 

A ca ital federal constituia um mercado de consumo de primeira P ordem, re or~ado ,  ~nclusive, pela considerlvel amplias9o do aparelho ad- 
ministrativo do Estado. Cpmo cidade portuiria, atravks do com$rcio,de 
cabotagem ou transatl9ntic0, proporclonou aos setores industriais facil 
acesso a matkrias-primas e a miquinas importadas da Inglaterra e logo, 
tambkm, de outros paises industrializados, os uais passaram a exercer sua 
supremacia n90 mais como exportadores de 1 ens de consumo, e sim de 
bens de capital e tecnologia aos paises onde transcorriam essas revolu~bes 
industriais "retardatdrias". 

Por fim, alkm de ser o mais importante centro financeiro do pais, 
o Rio de Janeiro possuia forga de trabalho dlsponivel em abundlncia para 
a indhstr~a e, de mod0 geral, para a nova burguesia que prosperou in- 
vestindo em transportes e services. 

Segundo o Censo de 1907, o primeiro censo industrial moderno do 
pais, feito elo Centro Industrial do Brasil a pedido de Lauro Muller, mi- 
nistro da $aFIo e Obras Plblicas no govern0 de Rodriper Alves, o Dis- 
'trito Federal detinha 33% da rodus30 industrial brasileira. Reunida A do 
Estado do Rio, erfazia 40%. 30 Paulo vinha ainda bem abaixo, com 16%, B P 
.e o Rio Gfan. e do S,ul, com 15%. 

0 Distr~to Federal concentrava uma das indlstrias mais diversifi- 
cadas do pais. Dos 98 grupos de produtos que constam do Censo, pro- 
duzia 78, sendo que 20 com exclusividade. A concentraglo era mais 
acentuada em seis rupos: moinhos de trigo (56%), vestudrio (55%), cons- 
truglo naval (53%j, bebidas (41%) e tecidos (25%). A capital mantinha 
um volume apreclivel de exportagdes interregionais. 

A roximadamente metade dessas empresas foram criadas na Cpoca , S do Enci hamento e a ele sobreviveram. 
0 setor de ponta da indhstria carioca era o de fiac;90 e tecelagem. 

Em 1895, uando se realizou a Expos1 90 Industrial do Rlo de Janetro, 
o Distrito ‘$ ederal possuia 14 f6bricas 2 e tecidos e o Estado do Rio, dez. 
0 Nordeste perdera sua antiga supremacia, mas ainda figurava com 20 
fibricas tsxteis. 

A indhstria de tecidos era a mais independente quanto A matk~ia- 
- rima; das 14 unidades cariocas, a enas cinco a importavam do. exter~or. P fulilia Lobo nos fornece dador re ativos a seu porte e sun locahzaglo no 
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espapo urbanolO. 
A Flbrica Rink, fundada em 1879, localizava-se no Centro e pos- 

suia, em 1895, cinco grupos de maq~in~ismos denominados "self actor" 
para a f i a ~ l o  de 19, 40 teares, sete mlqulnas de fulagem, quatro caldeiras 
e tinturarla e urn motor de 160 cavalos. Empregava 150 operlr~os. (125 
nacionais e 25 estrangeiros, sendo 20 mcnores). 

A Fhbrica Sio Llzaro, fundada um ano antes, pertencia h Compa- 
nhia Unilo Industrial Sl0 Sebastilo. Ficava na raia de Sl0 Crist6vl0, 
numa orla ji plenamente caracterizada como fabrl p em 1890. Segundo No- 
ronha Santos, concentravam-se nessa zona a flbrica de vidros da Com- 
panhia de Vidros e Cristais do Brasil e a de artefatos de barro, ambas na 
Rua General Bruce, pr6ximas h praia; a Companhia Luz Stelrica, fun- 
dada em 1863, fabricava velas num vasto prkdlo, na praia das Palmeiras 
junto ?I Rua de SSo CristbvSo. Na praia de Sfo Cristbvfo, r6ximo 1 ponta 
do Caju, erguia-se tambkm a Corn anhia Nacional de Pecidos de Seda 
e na Rua da Ale ria funcionava a ~ i g r i c a  Slo Jolo (tambem da Cia. Uniio 
Industrial, funckda em 1887). Em 1895, possuia 510 operlrios e 274 te- 
ares, e produzia tecidos de juta importada da fndia e aniagem para sacos - - 
de cafki sal, etc. 

Alim da Slo Lizaro e Slo Jolo a Companhia Unilo lnd;;trialpos- 
suia a Flbrica Bonfim, na ponta do Caju, com 62 teares e 165 operarios 
em 1895, e a Flbrica S30 Crist6vi0, inaugurada em 1893, com 235 teares 
e 259 operlrios (202 nacionais e 57 estrangeiros, sendo 82 crianpas). 

A sec;lo de meias da Unilo Industrial ficava na Rua Fonseca Teles, 
e em regava 110 operirios nacionais e 21 estrangeiros (sendo 34 meno- 
res). For fim, na Rua Francisco EugCnio, a companh~a mantlnha a seplo 
de rendas, com 15 teares e 80 operlrios (40 crlanpas . 

Duas fibricas de tecidos ficavam em subhrbios d istantes, h marpem 
da ferrovia. Na estap5o de Piedade, na populosa freguesia de Inhauma, 
foi fundada em 1893 a Companhia de Tecidos de Seda, com apenas 25 
teares e 40 operlrios. Em Bangu, foi inau rada no mesmo ano a grande 
fibrica da Colnpanhia Industrial do Brasi r , numa kea de 20.300m2 com- 
preendendo os prkdios com 1.121 teares e uma vila com 95 casas para alo- 
jar parte de seus 1.000 operlrios. 

TrCs randes flbricas ficavam na zona norte do Rio de Janeiro. A 
Cruzeiro, cfa America Fabril, inaugurada em 1895, ocupava um terreno 
de 6.700m2 na Rua Baslo de Mesquita, no Andarai Grande. Possuia 440 
teares, 9.400 fusos e 450 operlrios (100 menores). Em Vila Isabel, erguiaa 
-se, desde 1887, a Fia -30 e Tecidos Confianpa Industrial com 600 teares, b 557 o erlrios e 124 abita~aes, alkm de uma caixa de beneficios. 

k m  terras da antiga fazenda de Macacos estava situada a Cia. Fiaplo 
e Tecidos Brasil Industrial, fundada em 1870. Empregava 935 trabalha- 
dores (280 criansas) que acionavam 850 teares. Consta no catblogo da Ex- 
posiplo de 1895 que mantinha duas escolas, freqiientadas por 135 crian~as, 
ulna "associac;lo de danpas" e um centro de saGde. 

Na zona sul do Rio de aneiro funcionavam outras grandes fbbricas 
de tecidos. A Fiaplo e Teci d os Alianpa, fundada em 1885, ocupava um 
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amplo terreno em Laranjeiras com duas escolas. Na Rua Jardim Botsnico, 
num terreno de 16.6401112, ficava a FiasSo e Tecidos Corcovado, fundada 
em 1889. Com 11.572 teares, empregava 480 operirios (64 menores) e cons- 
truia uma vila de 24 casas, quase prontas em 1895. 

0 censo industrial de 1907 mostra, entretanto, que a esar do cres- 
cimento do setor tCxtil e de ramos tipicamente pioneiros B a "primeira" 
revolusa"~ industrial, a maior parte do parque industrial carioca - concen- 
trado no centro e na orla da SaGde, Gamboa e Slo Crist6vl0, at6 a ponta 
do Caju - era, ainda, constituido por estabe!e+nentos manufatureiros e 
pequenas unidades artesanais, corn escassa divisa"o de trabalho e quase ne- 
nhuma mecanizasiio. 

0 censo arrolara 726 empresas, das quais 216 eram pequenas (um 
a cinco operlrios), 306, medias (seis a 40 operkios) e 204, grandes (mais 
de 40.operdrios). EulAlia Lobo verifica que essa cIassificac;i?o, segundo a 
quantidade de operirios, coincidia com os critkrios de "forsa motriz em- 
pregada" e "investimento em miquinas". 

Em 1907, havia 23 estabelecimentos de fiac;3o e tecelagem. Desde 
1881, a forsa motriz neles empregada passara de 420 para 10.762 cv. 0 
capital das 15 fibricas existentes em 1891 era de 40.308:000$000; o das 
23, em 1907 totalizava 76.077:259$000. A indhtria tCxtil empre ava 850 
operlrios em 1881 (mMia de 122 por fibrica) e 10.309 em 1907 f448 por 
fabrica). Sua produs30 crescera nove vezes entre 1881 e 1895 e duplicara 
entre esse ano e 1907. 

No Censo industrial de 1907, as fibricas tCxteis inte ravam o setor 
, de tecidos, roupas e armarinho, constjtuido por 221 uni f ades, que deti- 

nham o primeiro lu ar quanto ao capital investido (47,26%), nGmero de r operirios (38,79%) orsa motriz e valor das miquinas. Dos 14.033 ope- 
rarios engajados neste setor, 10.281 estavam nas fibricas de fiaflo, tece- 
lagem e renda. As manufaturas de chapkus somavam 53 estabelecimentos 
corn 1558 operlrios - o segundo malor contingente do setor - e apenas 
sete miquinas. Dezenas de pequenos estabelecimentos, reunindo 1562 tra- 
balhadores, produziam roupas e artigos de armarinho, com valores bal- 
xissimos quanto 1 f o r ~ a  motriz, investimento em miquinas e valor da 
produs90: 0 trabalho era exclusivamente manual, como entre os alfaia- 
tes que alnda se estratificavam em mestres e aprendizes. 

No setor de aliinentos e bebidas projetavam-se, tambkm, algumas 
fibricas de grande orte nos ramos de moagem de cereais, refina~30 de 
a$car, fabricac;30 d' e chocolate, cerveja e torrefa -90 de cafk. No seu con- 
junto, esse setor reunia o maior nGmero de estabe ! ecimentos (280 - 25,43% 
do total) e o maior valor de produs30 (30,95%). Ficava abaixo do setor 
textil, quanto ao nGmero de operlrios - 4.310, (11.91% do total) e o in- 
vestimento em mi  uinas e forsa motriz. 

0 setor de ve 9 as e sab50, com 14 fibricas e 709 operlrios (2,0296 
do total) sobressaia pelo investimento relativamente elevado em miqui- 
nas, principalmente na fabricas90 de velas, destacando-se a antiga fabrica 
Luz Stearica. 

No setor de produtos de madeira, somente as serrarias tinham ca- 
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riter industrial. Reunia 133 estabelecimentos (12,07%) e em regava 2.078 
operkios (5,74O/o). Apesar do valor expressive de'seu capita 7 (3,88%), era 
muito pouco mecanlzado. As 46 fAbr~cas de tamancos, por exemplo, s6 
usavam forsa manual, tinham de um a cinco operk~os  que eram proprie- 
t i r~os  de seus lnstrumentos de trabalho. 

Outro ramo im ortante era o da fabricagio de mbveis, que, em 1907, 
contava com 59 esta g elecimentos, 926 operarios e 174 cv. 

0 setor de artigos de couro concentrava 9.157 trabalhadores, dos 
quais 3.345 no rarno de caleados, que reunia a maior parte da f o r ~ a  mo- 
triz junto corn os curtumes..O seto! incluia um ram0 artesanal ue ji 
desfrutara de certa importincla, deca~ndo em conseqiiCncia da rev0 9 us30 
dos transportes: os estabelecimentos de fabricagio dq selins e arreios, que 
figuravam com apenas. seis unidades e 2.243 operirios. 

0 setor de metals era constituido por 80 unidades, que em rega- 
vam 2.814 trabalhadores (7,78%). Nele sobressaiam 57 pequenas fun~&6es, 
ue dis unham de pouco mais d: 500 cv., empregavam a quase totalidade 

80s tragalhadores - 2.514 - e detlnham pratlcamente todo o valor de pro- 
dugo.  As demais unidades eram pequenas oficinas que produziam varia- 
dos artefatos de folha de flandres, tela e arame, assim como alfinetes e 
pregos. 

No setor dos meios de transporte, destacava-se a construg30 naval, 
onde o process0 de produs20 ji era bastante avan~ado sete estabelecj- 
mentos, um dos quals pertencente ao Estado, empregan 6 o 2.874 opera- 
rios e 2.252 cv.). Constavam tambkm 13 estabelecimentos que fabricavam . 
carros e carrosas, corn apenas 145 operirios e 21 cv. (outro ram0 preju- 
dicado ela modernizasao dos melos de transporte). 

I& setor de materiais de constrush, corn 86 estabelecimentos 
% , empregando 1.896 operjrios (5,24%) e 1.11 1 cv., sobressaia uma r , 8 1  

ibrica de vldros, com 450 operarios, que detinha a maior parte da f o r ~ a  
motriz (900 cv.). 

No total, a populag5o engajada nb setor secundirio to.talizava 115.779 
trabalhadores - o que ji re resentava uma parcela expresslva do conjunto 
da populasio (81 1.443 ha 1 itantes). Era constituida por 51.562 estrangei- 
ros e 64.217 brasileiros. As mulheres respondiam por uma parcela apre- 
ciivel desse contin~ente: 15.813 braslleiras e 6.303 estrangelras 
(concentradas na industria do vestuirio). 0 s  imigrantes, em sua makria 
portugueses, adultos, solteiros (ou, quan$o casados, ,sem fam~lia), 
concentravam-se na metalu!~ia? produtos quimicos, vestuarios, transpor- 
tes, ind6strias relativas a elenelas, letras, artes e artigos de luxo. 

Analisando-se a evo1uc;Zo da estrutura ocupac~onal do R~o,de. Ja- 
neiro, atraves dos Censos de 1872, 1890 e 1906, ver~ficamos: a pr~nc~pal  
mudanga refere-se, sem dhvida, ao crescimento da forsa de trabalho en- 
gajada na atividade industrial: de 52.520 trabalhadores, em 1890, pratl- 
camente duplicou, passando para 115.279 trabalhadores em 1906. 

Observa-se uma dinimica populacional maisr ainda no amplo e va- 
riado universo do terciirio do RIO de Jane~ro. Vejamos, por etapas, as va- 
ria~aes nesse setor. 



Entre 1870/72 e 1890, expandiu-se sobretudo o nhmero de pessoas 
engajadas no com6rcio e nas profissaes liberais. As atividades comerciais, 
que, em 1872, absorviam 21.583 habitantes (entre comerciantes, caixeiros 
e guarda-livros), ocupavam 48.048 habitantes em 1890. 0 s  2.383 rofis- 
sionais liberais passaram a 7.133 em 1890. 0 aumento do ndmero J' e fun- 
cionlrios phblicos (incluindo militares) foi tambkm expressivo: de 10.712 
em 1872 para 17.254 em 1890. ( 0  contingente militar diminuiu ap6s a 
Guerra do Paraguai e voltou a crescer por ocasi3o da Revolta da Armada 
e das revoltas no sul, na fase de consolidas30 do regime republicano). 

0 movimento de secularizas20 acentuou-se com a Republica: a par- 
ticipask do clero, que despencara de 424 para 264 pessoas entre 1870 e 
1872, caiu para 213, em 1890. 

0 item serviqos dom4sticos (incluindo tanto as donas de casa como 
os empregados) continuou a aumentar: de 53.160 pessoas em 1870 e 55.011 
em 1872, aleansou 74.785 individuos em 1890. 

Nesse ano, havia jl um importante ndcleo de trabalhadores no se- 
tor de transportes: 9470.Observa-se, por outro lado, acentuada diminu1~20 
do contin ente dos "sem profiss30", que englobava uma multid3o de pe- 8 quenos o icios e servisos e boa pane do que se oderia considerar o 6 ' exercito industrial de reserva" do Rio de Janeiro. e 80.717 pessoas em 
1870 e 92.106 em 1872, baixou para 48.100 no Censo de 1890, o que se 
deve A ex ansa"o dos setores secundirio e tercibrio. P Ao ongo desse periodo, declinaram tambkm as atividades pastoris 
e extrativas (pesca, cac;a, explora~20 de pedreiras etc). 0 Censo de 1870 
consignava 13.560 lavradores; o de 1872,17.021; o de 1890, apenas 12.485. 

Considerando, agora, o periodo compreendido entre os Censos de 
1890 e 1906, verifica-se que o tercibrio apresenta uma dinlmica surpre- 
endentemente grande em alguns de seus segmentos. 

A populas3o en ajada no com6rci0, que aumentara cerca de 200°/0 
no primeiro period0 d e 18 anos, diminui sua taxa de crescimento, alcan- 
cando 62.062 habitantes. 

0 nhmero de profissionais liberais, que havia du licado, uase tri- 
plicou nos hltimos 16 anos, perfazendo 14.946 indivi f uos. 0 3 e milita- 
res, policiais e funcionlrios pGblicos quase duplicou, passando de 17.254, 
em 1890, a 30.793 em 1906 (15.831 militares e policiais; 14.692 burocra- 
tas). 0 contingente de funcionirios pdblicos aumentou 108,4Oh entre as 
duas datas, ao passo que a popula~30 total da cidade cresceu 46,8%. 

0 s  servisos domkst~cos aumentaram seu contingente para 117.904 
pessoas em 1906, e o clero triplicou, alcansando 6262 pessoas. 

0 setor primirio voltou a se expandir, grasas sobretudo A ffuticul- 
tura. Constavam, em 1906, 24.441 trabalhadores agricolas, totalizando, 
com a peculria e a atividade extrativa, 25.575 pessoasll. 
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0 AGRAVAMENTO DAS CONDIC~ES SANITARIAS 

A decada de 1890 foi critica do ponto de vista das condigbes sanitlrias. 
As epidemias ceifavam milhares de vidas, e nf0 a enas na "esta 90 cal- 
moss"., como de hibito, ma! durante tpdo q ano. gesafiando expficagbes 
cientihcas consagradas, suscitaram muitas d~vergtncias entre as autorida- 
des e os mCdicos. 

A crise sanitiria refletia a violenta deterioragio das condig&s de vida 
da populag30 trabalhadora do Rio de Janeiro, opulagio flutuante e mi- f seravel, continuamente engrossada or novas evas de imi.grantes. Foi o 
produto do agugamento das contra&bes inerentes i transigfo para o ca- 
pitalism~, 2 crescente acumulag5o.e concentrag50 do capital e da forga 
de trabalho no espago urbano carioca. 

N30 obstante ocorresse, nesse periodo, profunda redefini -90 da geo- 
grafia da ocupa$io do espago urbano, com o crescimento dos b airros re- 
sidenciais e suburbios ao longo dos vetores por onde se expandiam os me- , 

ios de transporte coletivos (bondes e trens), o epicentro da crise era ainda, 
e cada vez mais, a lrea central do Rio. 

No  relatbrio da Inspetoria Geral de Higiene P6blica (transferida, 
na Re Gblica, para a esfera munici al), de aneiro de 1891 a maio de 1892, B i o m d c o  demografista Aureliano ortuga , um dos participantes do Cpn- 
gresso, admitia que as autoridades sanitarias estavam desnorteadas. Diz~a 
ele: 
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At6 principios d o  ano que vem de findar, parecia ser uma yes t30  inteira- 
mente resolvida e elucidada o magno problema do saneamento da ci ade do Rio de 
Janeiro (...). 0 acordo entre os  higlenistas brasileiros era, pelo menos aparentemente 
unlnime. A execu 30 das medidas propostas pelo I1 Con resso de Medicina fariasur- 
gir como se deu uftimamente em Nlpoles, uma nova ciiade salubre e higicnica, em 
substituicZo A velha e pouco saudlvel capital do Brasil. 

Mas as epidemias reinavam com intensidade jamais-vista e as me- 
didas at6 entSo consideradas bhicas eram agora taxadas de 1nGteis ou er- 
niclosas: "a alta administra~So do pah, sem a onentag50 que s! as 
autoridades cientificas lhe odem fornecer, nada tem feito"". 

A situa-So sanitlria d' a cidade agravou-se no ano de 1891. Aumen- 
tou a mortalihade causada por todas as molkstias, em especial: a febre ama- 
rela, a variola, a mallria e a influenza. 

Superando todas as epidem~as anteriores, a febre amarela abriu um 
claro na popu1ac;So de 4.454 vitimas". As freguesias mais atingidas coin- 
cidiam com aquelas onde era maior a densidade de habita~aes coletivas. 
Bem 1 frente estavam as de SSo Jose e Santana. Santo AntGnio, Santa Rita, 
Espirito Santo e Sacramento apresentavam niveis elevados e mais ou me- 
nos semelhantes. 

S i o  Jose 
Snntona 
Snnto Antanio 
Glbrin 
Sacrnnien to  
S n n n  Rita 
Espirito Snnto 
L i g w  
Engenho Velho 
Eneenho Novo 

1.745 (n? maior  de- 
vido ao- H. S i o  
Sebastiio) 

690 
408 

A epidemia de variola, exce cionalmente virulenta tambkm, cau- 
sou 3.944 vitimas. Ao contririo d' a febre amarela, a maioria era de.na- 
cionalidade brasileira 3.425) e quase 40% do total de 6bitos correspondlam 
a faixa 0-5 anos de i 6 ade14. 

A maliria rcinou epidemicamente durante todo o ano, provocando 
2:235 6bitos. Foi a rnaior epidemia conhecida. Segundo o mkdicolde- 
mo rafista, sendo o germe da maliria "puramente telbrico", seu carater 
epi&mico devia-se unicamente i insalubridade do solo da cidade. 

Dentre as molbtias ue naquele ano causaram mais de mil bbitos 
destaca-se, ainda, a tubercu 7 ose (2.373 vitimas em 1891; 2.202 em 1890), 
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6 4  n3o menos terrive! e quase inacessive1.a uma profilaxia rigorosa". 
A situas3o san~tiria do RIO de Janelro era, portanto, extremamente 

grave em 1891 e prometia continuar assim no ano seguinte. A crise de- 
rinclpalment?, da enorme massa de imlgrantes que transitava pel0 

porto eOrriayf o Rio de Jane~ro, provocando "um cresclmento exagerado e qua- 
se sBbito da popula$io", e dando-lhe um cariter extremamente flutuante. 

Segundo o inspetor- eral de Higiene, Bento Gon~alves Cruz, 
Osvaldo Cruz, fazia-se tu..o d quanto era "racionalmente aconselhive yai para de 
reduzir ao minimo os prejuizos materi?is e morais" - visitas Forreaonau, 
aumen!o das acomoda@es dos hospitals de solamento, distrlbui~50 pelas 
par6qulas de mMicos para fiscalizar as condi~aes locvs de higiene etc. -mas 
reconhecia "o insucesso relativo em suas apartncias bem pouco lisonjei- 
ras" de todas essas medidas. Confortava-se, no entanto, corn a certeza de. 
que, festabelecida a "calma do nosso status quo", a devasta~zo nzo pa- 
recerla t io  grande." 

Essas confissaes de impotCncia revelavam, a um s6 tempo, uma cons- 
ciCncia em crise e uma consciCncia da crise: por urn lado, a ineficikncia 
das medidas e explicasaes ji consagradas; por outro, a percep~Io de que 
a estrutura economica, social e espacial do Rio de Janeiro safria ampla 
e profunda transformac;iIo: 

Se, com efeito, quisermos aproximadamente avaliar, no ponto de vista de re- 
alidade provivel, a avalancha de desaacadas conxqii6ncias que de dois anos para c i  
ameapaiemerosame~lte a nossa economia eral e a hormalidide d o  nosso regime sa- 
nitirio, basta apreciar com razoivel previ8incia os restritos recunos urbanos de l o  
tapxo, viap3o,locomo~90, transpones, alirnentaclo, abastecimento e conservapio em 
geral, em confront0 corn a invas9o rdpida de sucessivos e extraordinirios contin- 
gentes de populapio imigrante e flutuante e o movimento assombroso de empresas 
novas, comerciais, industriais e fabris, remocdes de terra, demoli~des, construeaes 
em larga escala, tudo isso constituindo, como C sabido, fatores de profunda pertur- 
bag30 n o  seio de urna sociedade bem consolidade, com mais forte razio no de um 
aglomerado efemescente e instdvel, alvorotado por solicitapdes desordenadas, em plena 
fase de trans for ma pi^^^. 

0 cariter flutuante da popula~30 era discutido, tambbm, pelo mi- 
dico demografista. 

Dizer uantos habitantes tinha a cidade do Rio de Janeiro em 1891, qua1 era 
popula 90 m d i a  nesse ano, C c o i u  muitissirno difkil, p r i m  almente x enorarmos 
o probfema sob o ponto d r  vista da demognfia sanitaria. 8 o m  efeito, possuindo o 
RIO de Janeiro uma populaf30 flutuante enorme, jii devido ao grande poder absor- 
vente que exerce quer como Capital da Re~tiblica, quer como emp6r1o comercial 
e centro cientifico sobre todo o pais e principalmente sobre os  Estados vizinhos, j i  
tambim por ser o quase exdusivo centrogara onde converge a fonissima corrente 
espontinea e n90, que ultimamente tern a uido ao Brasil, essa popula-io flutuante, 
r e  totalmmte escapa ao mais bem feito recenmmento, pel0 fato J e  sua mobili- 

ade, influi de manelra decisiva e notftvel sobre o nosso movimento de mortalidade, 
fornecendo-lhe numeroso contingenteI6. 



Uma das medidas pelas quais se batiam as autoridades sanitbrias, nesse 
momento, era o desvio do  fluxo de imigrantes para outros ortos que n30 
o do  Rio de Janeiro. Segundo o inspetor-geral, se isso n90 osse feito com 
urgencia, . 

P 
esta cidade continuard a apresentar o aspect0 nada recomenddvel da a lo 

merap8kde maltrapilhos n u  ruas e mnipos, em pleno vedo. ) espera do trabakoi 
oferecendo pasto 1 febre amarela e & pirexias palustres, o que n90 pouco contribui 
para o dewridit0 sanitdrio do nosso pais. A internapzo, pois, dos im~grantes, por ou- 
tro porto que 1180 o do Rio de Janeiro, embora primeira vista parepa ofender os 
principios sociol6gicos e econBmicos, C materia resolvida pelo interesse predomi- 
nante da salvap80 pGblical'. 

AGUDIZACAO DA CRlSE DA MORADlA POPULAR 

As informag6es contidas no  relatbrio do  mCdico-demografista revelam a 
magnitude que assumiu a crise da moradia popular no Rio de Janeiro nos 
primeiros tumultuados anos da Repcblica. 

Houve enorme condensa~50 da populag3o no centro da cidade e uma 
explosio no nGmero de habltasaes coletivas, "desde o infimo cortic;~ e 
as ~mpossiveis casas de dormida, at6 os grandes hot& e luxuosas casas de 
pens30~~". 

Segundo o Relatbrio dos trabalhos da Inspetoria Geral de Higiene, 

De 1869 a 1888, o nhmero de cortipos aumentou, o nhmero de habitantes 
por cortipo n8o s6  aumentou, como elevou-se a mCdia de habitantes por uarto ou 
asinha, o que demonstra que nesse periodo a populap3o neles aquanelada s&eu forte 
condensap30. 

Ora, exatamente de 1888 a 1890 essa populaflo especial teve extraordinirio 
aumento. A grande massa da antiga populac;lo serv~l que nesse trienio desapareceu 
das fazendas, que n8o reside nos povoados e cidades do interior do pais, porque ai 
nao se poderia nlanter, afluiu, em grande parte, para este centro de absorgZo, onde 
se achzva o trabalho ficil e o saldrio elevado. 

Tudo faz crer que a populapao domiciliada nos cortipos representasse em 1890 
o dobro da recenseada em 1888, se n8o mais, isto 6,  mais de 100.000 habitan~es'~. 

Em 1872, a cidade possuia 228.788 habitantes e 22.452 prCdios ha- 
bitados; o que resultava numa mCdia de 10,18 habitantes por prtdio. Em 
1890, a populag3o alcangava 520.000.habitantes e o nhmero de prCdios 
habitados, 35.415, perfazendo a mCdta de 14,7 habitantes por prtdio. 

No biCnio 1888-1 890 aurnentara consideravelmente o nGinero de edi- 
ficasaes novas. Segundo Aureliano Portu.ga1, nesse periodo, o nGmero de 
habrtasaes coletivas tripl~cara, se n30 atingara ao qubdruplo, e a mkdia 
de habitantes passara de 32,O a 35,O. Ele contestava os resultados do Censo 
de 1890 por considerar que subesti~navam a populag30 da cidade e a mi- 



dia 'de habitantes por prkiio, sobretudo no centro do Rio de Janeiro. 

Tem-se dito que nas freguesias centrais, onde o nhmero das edificafdes novas 
foi insignificante, visto estar o terreno todo edificado e n l o  haver lugar para novas ' 
casas, a populaplo din~inuiu, por terem se transformado em armazCns e casas de co- 
mCrcio muitas das que serviam de domicilio a familias em 1872, de modo que deu-se 
urn deslocamento da populap50, cujo c r e s c i m e ~ ~ o  foi apenas aparente e assim se ex- 
plica porque a media de habitantes por prCdio se elevou tIo insignificantemente. 

Sustentava, porkm, que a densidade populacio'nal das quatro fregue- 
sias centrais sofrera, na verdade um aumento considerlvel. A popula -90 
da Candellria havia diminuido em 500 habitantes. 0 nfimero de prickor 
tambkm diminuira, "pela substitui$io de muitas pequenas casas por Fan-  
des prkdios ocupadosp?r bancos e cornpanhias comerciais e ~ndustriais", 
de modo que se a medta de habitantes/prkd~os nS0 era maior que a de 
1872 era, elo menos, igual. f Na reguesia do  Sacramento aumentara a populas90 em 3.250 ha- 
bitantes e, portanto, a mkdia habitantes/prkdios. A populaqSo de SSo Josk 
crescera 98%; logo, a mkdia era muito maior "pois que, excesSo feita das 
novas edifica~aes na Rua Senador Dantas, nenhuma nova se fez, por estar 
a irea completamente edificada". Na freguesia de Santa Rita havia mais 
8.780 habitantes, incrementando sua densidade de ocupas90. 

Nas demais freguesias, como SSo Crist6v90, Glorla, Lagoa e En- 
genho Velho, havia tambkm aumentado a mkdia habitantes/prkdios de- 
vido ao "maior cresci~nento no nhmero de cortisos". 

A Inspetoria Geral de Higiene via-se impotente para lidar com a 
crise habitacional, limitando-se quase que exc1usivamente.a exigir a l p -  
mas melhorias dos proprietdrios ou arrendatirios das habltasdes coleti- 
vas. Das 3.810 intiinagks feitas or delegados de higiene, 3.124 ordenavam 
reformas e apenas quatro o fec amento. 0 inspetor-geral Bento Gonsal- 
ves Cruz reconhecla que: 

E 
(...) um dos grandes ernbarapos encontrados nas diligencias sanitkias de que 

foram objeto as estalagens, consistiu na im ossibilidade de corrigir os excessos de 
lotaplo, em consequencia de nl0 dis or o loverno  nem a Municipalidade de esta- 
belecimentos a ropriados onde recoyher, em caso extremo, os moradores que ale- 
gassem dificuddes, econ6micas ou de outra ordem, para mudar de alojamento. E, 
d por esse motivo, rarissimas foram as habitaches coletivas que puderam cingir-se 
i lotaplo restrita que lhes estava marcada, nem se podia com justifa punir os res- 
pondveis, que sistematicamente alegavam falta de meios repressivos, mesmo com 
o auxilio da policia, para cumprirem as intimafaes dos delegados2' 

A perplexidade e tolerlncia demonstradas pelas autoridades ante a 
proliferaqk das superlotadas habitasaes coletivas, naguela conjuntura sob 
todos os aspectos turnultuada, decorria, ent3o da inexistencia de alter- 
nativas espaciais e habitacionals para a populasSo proletlrla que se.con- 
centrava na 5rea central e em suas imedia@ies. ,A crise habitacional 
repunha-se incessantemente, como produto inevitavel da ordem caplta- 
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lista que se instaurava. 
Atk o governo de Rodrigues Alves, no inicio do siculo XX, quando 

o Estado tomou a si a execug9o de um vasto elenco de reformas urbanas, 
a polit~ca dos oderes pdblicos com relag90 A habitag90 populal: no Rio 
de Janeiro (a i espeito dos conflitos e l sxp lnc ias  entre suas $ferentes 
instlncias) consistiu em reeditar, no essential, os mesmos paltatlvos ado- 
tados desde os anos 1870. 

Houve, no entanto, uma excesso, no curto governo do prefeito Ba- 
rata Ribeiro, que esbosou uma campanha de erradicag90 das estalagens 
e cortigos. 

Para administrar temporariamente a capital da confla rada Re 6- 
blica, transformada em Distrito Federal pela lei nP 85 de 20 8 e setem g ro 
de 1892, Floriano Peixoto des.ignou como prefeito interino o presidente 
da extinta Intendencia Municrpal, Dr. Alfredo Augusto Vieira Barcelos, 
mCdico com certo renome e republican0 hist6ric0, ue exerceu o cargo 
de 3 a 16 de dezernbro de 1892. Sucedeu-o o Dr. ~ i n B d o  Barata Ribeiro, 
que governou apenas cinco meses, de 17 de dezembro de 1892 a 25 de 
maio de 1893, quando sua nomeag9o foi re eitada pel0 Senado FederalzL. 

Baiano, medico pediatra e operador d e renome, lente da Escola de 
Medicina do Rio de Janeiro, ardoroso propagandists da RepGblica nas ci- 
dades do Rio de Janeiro, S90 Paulo e Campinas, Barata Ribeiro, no seu 
curto mandato, colocou em prltica uma serie de medidas que desperta- 
ram violenta reasso or pane dos comerciantes e proprietirios urbanos. 
Continham elas, em ! rionariamente, vkios aspectos do plano de remo- 
delas5o da ca jtal que Pereira Passos iria execuyar. 

Barata IY ibeiro decretou o recuo dos prCdios das ruas que deviam 
ser pro ressivainente alargadas para dar vazfo ao intenso trlnsito de ve- 
iculos d e cargas e passageiros. Determinou o estudo do regime de ses- 
marias da cidade para delimitar os terrenos foreiros A municipalidade, e 
iniciou uma espkcie de operas90 fiscal "pente fino", buscando, por meio 
da renda proporcionada pelos foros, rover os cofres municipa!~ dos re- f cursos necessirios para promover me horamentos urbanos. Dedcou par- 
ticular atens90 ao abastecimento e comercializa~?lo de aliinentos. Teve de 
arcar com o Bnus da instrug90 rimlria pdblica, transferida pela lei de 
1892 da uni9o ara a municipa idade. L' f 

Barata Ri eiro chegou a desfechar um "combate sem trCguas9' aos 
corti~os, mas n"a teve tem o de levd-lo adiantezz. 0 e isbdio mais ru- P moroso dessa curta ofensiva oi a demoli~So da estalagem c i. amada "Cabec;a 
de Porco", situada na Rua Bar90 de S90 FClix, n? 154. 

Em 21 de aneiro de 1893, enviou aos proprietdrios da estalagem uma 
intimasio, dan c i  o-lhes o prazo de cinco dias para come~arem a demoli~90, 
sob pena de ser feita pela prbpria prefeitura, i custa dos proprietkios. 
A deinoli~.90 n5o foi pacifica, como demonstra o enigmitico ofic~o do 
chefe de polieia do Distrito Federal, Bemardin0 Ferre~ra da Silva, de 23 
de janeiro, advertind? o prefeito de que se preparava uma resistencia ar- 
mada visando impedl-la, e que estavam sendo compradas armas ern di- 
versas casas desse ghnero de comercio. Na resistencia, estariam envolv~dos 
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ate oficiais do ex6rcitou. 
H i  uma ponta de ironia no desfecho que teve esse caso. Muitos anos 

apbs a demolig90 da estalagem, em fins de 1905, a municipalidade, che- 
flada por Peretra Passos, fol condenada a pagar a Dona Maria Josephina 
de Freitas Lima e Silva, inventariante dos bens do espblio de seus pais, 
o comendador Manuel de Freitas e Dona Carolina Perpbtua, uma pol- 

A TURBULENTA CONJUNTURA POL~TICA 

As medidas econ8mico-financeiras adotadas por Rui Barbosa, e ue le- 
varam ao chamado Encilhamento, repercutiram dramaticamente so 5 re as 
con& -&s de vida da popula~lo urbana. A descontrolada expans30 do meio- \ -circu ante fez disparar os presos internos. A queda da taxa de clmbio 
e a e!evac;9o das tarifas alfandegirias, se favoreceram o crescimento in- 
dustrial, msuflararn, tambCm, o aumento dos preCos de numerosos g&- 
neros de consumo popular importados. 

Contribuia ainda para determinar a carestia a estreiteza dos meca- 
nismos de abasteclmento A populag3o da cidade, submetidos ao mono- 
p6lio de poderosos atacadistas, asslm como a redus30 da produ 30 de 
generos agricolas destinados ao mercado interno, em conseqiiencia d a crise 
agrarta. 

Outro aspecto de significas50 critica para as condi~Bes de vida da 
populas5o' urbana, como vimos, era a escassez e carestia de habitasaes, 
tanto para as camadas mais baixas das chamadas "classes mhdias", como, 
sobretudo, para a grande plebe que circulava pela cidade ou nela se de- 
tinha, engrossando a oferta jl estruturalmente abundante de forsa de tra- 
balho. 

0 s  salirios deprimidos ela oferta abundante de trabalhadores 
mantiveram-se sempre .muito a \ aixo do aumento geral dos presos. 

Esse quadro expllca, em parte, a 1rrups3o do v~olento sentlmento 
antilusitano entre a popula~50 de origem nacional do Rio de Janeiro2'. 
A insatisfag30 po ular, que foi, inclusive, canalizada nessa dire@o pelos 
grupos politicos 1 ominantes, tinha como alvo os comerciantes PprtJlgue- 
ses que, de fato, detinham o controle de grande pane do comercro va- 
rejista do Rio, de boa parte da propriedade imobiliaria urbana, sobretudo 
no centro da cidade, socialmente a kea mais convulsionada. Eram por- 
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tugueses os proprietirios ou arrendatirios da maioria das habita~aes co- 
letlvas. 

As manifestagbes antilusitanas deitavam raizes tambkm na compo- 
sig30 etnica e nas caracreristicasespecificas da classe operiria em formag.90 
no Rio de Janeiro. Ao contr i r~o de S90 Paulo, onde as diferengas naclo- 
nais tenderam rapidamente a se diluir por efeito das condigBes comuns 
de vida da massa proletaria assalariada, no Rio de aneiro, dadas as ca- 
racteristicas de sua economia e estrutura ocupaciond registraram-se con- 
flitos im ortantes, envolvendo a disputa de um lugar no restrito mercado 
de traba f h o  da cidade, entre o proletariado e a pequena burguesia de ori- 
gem nac~onal e os ~migran~es portugue.ses. 

0 s  auto-denominados jacob~nos anlmaram um dos movimentos mais 
ruidosos dos turbulentos anos 90, marcados por lutaspela hegemonia no 
Estado re ublicano, nas guais se entrela avam as disstdbncias, internas + f forgas mlttares com as dlsputas entre as ragaes oll&rqu~cas hgadas i s  dl- 
versas "c6lulas agririo-ex ortadoras" do ais. P 0 movimento iacogino foi essencia mente urbano e atuou sobre- 
tudona capital da RepGblica. Diferentemente dos jacobinos da Fran~a  re- 
volucioniria, as hostes jacobinas do Rio de Janeifo incluiam poucos 
artes?ios e uma parcela lnexpresslva da classe operir~a. Suas fileiras eram 
constituidas quase s6 por hornens proyenientfs das "classes medias" ur- 
banas: pequenos negociantes, func~onarios publicos, pequenos proprie- 
tir,ios, professores, militares, ytudantes, profisslonals llberais como 
med~cos, engenheiros e farmaceuti5os. 

0 s  jacobinos entraram em evidkncia durante a Revolta da Armada 
1893-1894) e foram urn dos r~ncipais esteios politicos de sustentag90 de k loriano Peixoto, o idolatra f o "Marechal de Ferro", na luta contra aque- 

les movimentos que amea avam a consolidas90 do re ime repub!icano. 
Floriano Pelxoto utiEzou politicamente em seu k avor a insatlsfa~90 

da populag30 urbana, colocando em vigor, por exemplo, medidas contra 
a especulag90 com os gkneros de subsistCncia e .manipulando, intencio- 
nalmente, a host~lidade contra os portugueses. Inc~tada pela ~nflamada pro- 
paganda republicana e patribtica, a an~mosidade secular contra o galego, 
dono do armadm, explorador inescrupuloso do cortiqo, foi canalizada 
contra a sblida e conservadora col8n1a portuguesa, acusada de financiar 
a insurrei$lo monarquista e de ser inimiga das institui~aes republicanas 
e democraticas. 

Em setembro de 1893, a esquadra rebelou-se na baia da Guanabara, 
sob o comando do contra-almirante Custbdio o& de Melo, e ameagou 
bombardear a cidade, dando inicio Revolta d a Armada, ao passo que 
no sul alastrava-se a revolug9o federalista. Para defender o governo do ma- 
rechal de ferro e salvaguardar as instituigbes republicanas,. formaram-se 
cerca de 12 batalhaes atri6ticos jacobinos no Rio de Janeiro (entre eles 
o BatalhSo Municipal II epublicano, composto de empregados do governo, 
em sua maioria trabalhadores manuais, entre 16 e 70 anos de idade). 

j6 existiam no Rio milicias de cidad3os formadas, logo ap6s a queda 
do impkrio, pelos membros mais exaltados dos clubes republicanos, e que 



chegaram a receber armas e instrus3o militar do govern0 provis6rio. Flo- 
riano armou os batalhdes patri6ticos.e desi ou oficiais regulares do exkr- 

durante a Revolta. 
r cio para comandi-los, colocando virios de es em posisi3es de grande risco 

Nos anos seguintes, os jacobinos passaram a atuar com crescente 
ferocidade, n3o apenas atravks da ret6rica exaltada e de numerosos jor- 
nais publicados no Rio de Janeiro, como romovendo verdadeiros 
"pogroms" contra portu eses nas fuas da ci de, onde eram persegui- f? 6: 
dos e espancados por tur as, aos gritosde "mata-galego". As agressaes 
eram dirigidas tanto 3s casas de comkrcio como aos trabalhadores, car- 
roceiros, portujrios etc. 

Um dos jornais mais exaltados era 0 Jacobino, dirigido por De- 
ocleciano Mirtir. Recebia auxilio financeiro do govern0 e possuia uma 
tiragem bi-s~manal de 15 a 30 mil exemplares. Com linguagem yiolenta, 
atacava ind~scrim~nadamente os portugueses, carre ando nas untas ao 
retratl-10s como gananciosos, s?nguessugas, brutos, %sportor a servirem 
de burros de carga para depois retornarem a Portu a1 com os bolsos che- 
ios de ri ueza ma1 adquirida pela ex loras30 dos rasileiros. Com ma- 1 1 5, 
ligna satis aq30,O Jacobino era capaz e estampar a manchete: "portugub 
atropelado por bonde jacobino"". 

Sem muito txito, os jacobinos tentaram mobilizar os trabalhadores 
urbanos, que emergjam.como forsa politlca potencial nos anos 90? com 
a deflagras30 das primeiras greves operlrias e a forma 30 de associa$ks 
sindicals, partidos e jornais de cariter eftmero. As li d eransas jacobinas 
buscaram estabelecer essa aliansa explorando as rivalidades etnicas que cin- 
diam a forfa de trabalho urbana, jogando nacionais contra portugueses, 
atacando os "bacharkis sabe-tudo" que monopolizavam o poder e defen- 
dendo certas reivindicagdes sociais como o ensino pdbli~o primlrio obri- 
gat6ri0, a jornada de oito horas, as cooperativas de al~mentos. 

0 programa dos jacobinos incluia uma vaga defesa de medidas de 
protes3o 3 indtistria e 3 agricultura nacional, e retomava tradicionais ban- 
deiras de luta dos movimentos urbanos antilusitanos no Brasi!: a nacio- 
nalizas30 do comkrcio, ue deveria ser exercido s6 por brasileiros e a 
exclus3o dos portugueses 1 e serviso pdblico. A lei da grande naturalizas!~, 
promulgada em dezembro de 1889, conceders a nacionalidade brasileira 
a todos os estrangeiros ue aqui se encontrassem (e optassem por ela), 'k abrindo a burocracia do stado aos.portugueses, que passaram a $oncor- 
rer com a pequena burguesia de origem naciona! pelos, cargos publicos. 

A conjuntura na qua1 emereram os jacobinos, como a expre930 
olitica mais radical das classes medias urbanas e base social de apoio a 

horiano Peixoto, modificou-se ap6s a eleiqlo de Prudente de Mo~ais para 
a presidhcia da Reptiblica, em 1894, seguida ela morte de Floriano, em 
junho de 1895. Com a eleif3o de Prudente, "8 Pacificador", a burguesia 
paulista assumiu as rMeas do poder e iniciou a consolidaq30 de sua he- 
gemonia, face As demais frasaes oligirquicas e As correntes civis e mili- 
tares ue disputavam o controle do Estado republicano. 1 execug3o de uma politica conservadora que favorecesse o nkleo 
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exportador em expans30 e a consolidac;50 de dm governo. politicamente 
estivel, atraente para os banquelros e inyestidores estrangelros - diretrlzp 
bislcas do governo de Prudente - eram incompativeis com a permanha  
do espac;o politico concedido hs organizas6es jacobinas. 

Ao mesmo tempo em que prestavam verdadeiro culto h mem6ria 
de Floriano, transformando-o num simbolo nacionalista e antioligirquico, 
estas desencadearam violenta campanha de oposi~;iio a Prudente de Mo- 
rais, propugnando um governo forte e, os mais extremados, uma dita- 
dura militar que governasse por tempo indeterminado, sem a interferlncia 
do Congresso. 

Essa campanha chegou ao auge em 1896-1897, quando se esboro- 
avam as sucesslvas expedis6es militares enviadas contra o arraial de Ca- 
nudos, no  sert3o da Bahla, identiflcado, na bpoca, a um movimento 
destinado a restaurar monarquia no Brasil. Em nqme d? defesa da re- 
pfiblica ameagada, os jacob~nos promoveram na cap~tal agtagbes de ma 
e a depredagzo de redacaes de jornais monarquistas, incidentes que re- 
sultaram na morte de dois dirigentes monarquistas. Alguns batalhdes pa- 
tri6ticos reaglutinaram-se. 

Em outubro de 1897, ao fim de encarni~ada e herbica resistencia, 
Canudos foi finalmente arrasado por um poderoso contin ente do  Ex&- k cito, cornandado pel0 pr6prio ministro da Guerra, marecha Machado Bit- 
tencourt. Nas comemora~6es organizadas, no mCs seguinte, no Rio de 
Janeiro, para receber as tropas v~toriosas, soldado li ado aos jacobi- C nos tentou assassinar o presidente da Republica, travan o s e  luta co~po-  
ral no palan ue que resultou na morte, por esfaqueamento, do  ministro 
da Guerra. 8 incldente deu ao governo o pretext0 que necessitava para 
proclamar o estado de sitio na capital e desmantelar as hostes jacobinas. 

0 movimento.rapidamente refluiu at6 desaparecer, 1190 s6 por efeito 
das rnedldas represslvas, como tamb6m da transformaPo das condlpes 
econdmicas e oliticas que proporcionaram sua emerghcia. A politica 
deflacionbria t e saneamento financeiro, posta em rbtlca por Campos Sa- 
les, provocou relativa estabi1izac;iio dos prec;os e a guma melhorla de vlda 
para a populac;9o urbana. 

f 
As chamadas classes medias, que constituiram o principal esteio so- 

cial do jacobinismo, foram justamente as mais beneficiadas, especialmente 
com a arnplias90 da miquina burocritica do Estado. Como vimos, entre 
1890 e 1906, o contingente de funcionirios pGblicos da capital aumentou, 
em 108,4%, quase o dobro do crescimento da populac;30, que fol de 56,8%. 
A imigraGiio portuguesa, por sua vez, diminuiu muito, camdo de cerca 
de 32 mll imlgrantes (para todo o Brasil) em 1891, para 15.105 em 1898 
e 8.250 em 1900. 

NOT AS 

1. CANO, W. 1977, p. 27. 
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0 s  recenseamentos (...) d o ,  em geral, para nossa populas30, o prenhncio de aumento 
de impostos, de recrutamento e de outras medidas odiosas; figurar neles C um perigo, 
que 6 precis0 a todo custo evitar. (p. 68) 

Desse total, s6  249 eram brasileiros (5%), ao passo que nas epidemias de 1876 e 1886 
representavam mais de 20% dos 6bitos. A grande maioria das vitimas era constituida 
de imigrantes em lena idade produtiva, na faixa dos 21-30 anos, permanecendo ele- 
vada a mortalidaae nas faixas dos 30-40 e 40-50 anos. 
A distribui$io da mortalidade por nacionalidades mostrava que os rincipais atin- 
fdos, em termos abrolutos, eram or portu u s e s  (1878 6bitos . vin io  a seguir: ita- 
lanos (680), es anh6is (631), franceses (298, outras nacionali d ades europiias (283), 

brasileiros (2497, alemies (121), de nacionalidade desconhecidas (125). ingleses (99). 
turco-irabes (34), hispano-americanos (34) e anglo-americanos (29). 
A opulag3o africana nada sofreu ou por ter imunidade inata ou po? $-la adquirido 

permanencia de muitos anos do foco de infecg3oW - dizia Aureliano. 
Segundo o mCdico demografista, a epidemia partira dos quartCis da forsa phblica, 
atin indo, principalmente, individuos vindos dos estados do norte onde a vacina era 
ain& desconhec~da. 

A necessidade, poir, de uma lei de vacina obrigat6ria se impae corn a maior urgencia. 
A lei que possuimos, a menos ue se'a ampliada e convenientemenie re ulamintada, 
c completamente inht i~:  a a t u j  epidemia dr: variola o demonstrou ca%a~mente. AS 
1500 criansas de zero a cinco an& vitiniadas pela terrivel molbtia em 1891, cuja li- 
berdade espiritual na'o corre o risco de ser ofendida, reclama esta medida protetora 
contra a desidia e a ignorincia paternas. 

Ibidem, p. 82. 
Destaco a referCncia irbnica i "liberdade espiritual": no  tempo de Passos e 0. Cruz, 
a lei da vacina obrigat6ria seria combatida corn o mesmo argument0 iiberal. 
Ibidem, p. 5-6. 
Ib., p. 67. 
Ib., p. 44. 
0 s  comerciantes e pro rietdrios que exploravam as habitasaes coletivas se haviam 
organizado na SociedaBe Uniio dos Proprietirios e Arrendatirios de Pridios, cujo 
pr~meiro secretirio era Francisco Alves Soares Bastos. Num documento dirigido em 
12 de agosto de 1890 A Intendencia Municipal, ele rotestava contra o impost0 de 
20 mil rCis estabelecido para or  aposentos mobilia$ ou e r r s  de pens30 Ale ava 
que as casas qu,e alugavam quartos e chmodos sem mobilia e por mCs n i0  p o i a m  
ser equiparadas i s  mobiliadas ou de pens30 e deveriam, assim, pagar apenas o im- 
posto de 10 mil rCis anuais. 

(...) ao passo que os proprietirios das casas sem mobilia que ji pagam ao Te- 
souro Nacional pesada dCcima auferem apenas o lucro dos cbmodos, os das 
casas mobiliadas lucram, alCm do aluguel do cbmodo, mais o aluguel da mo- 
bilia ue ji por si s6  C uma indhstria lucrativa, como provam as dezenas de 
ertab~ecinlentos que h i  nesta capital s6  e exclusivamente para este fim: alu- 

uel de n16veis; e ainda maior C o lucro das casas de pensio onde h i  o aluguel 
!o cbmodo, o aluguel dos mbveis e mais a venda da comida jb preparada. 

ARQUIVO Geral da Cidade d o  Rio de Janeiro. Documento avulso (1901-1910. C& 
dice 44-2-11 [niio numerado]. 
R E L A T ~ R I O  dos trabalhos da Inspetoria Geral de Higiene. 1892, p. 68. 
Ibidem, p. 42. 

SANTOS, F.A.N. 1945. 
En1 janeiro e fevereiro de 1893, os delegados de hi iene apresentaram uma relasiio 
dsr estalagens que duviam wr  fechadas ou denlolifas, por falta.de condi(6es higi- 
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Cnicas ou de seguranpa. Ao  que parece, no primeiro caso ordenavam o completo e 
imediato feehamento; no segundo, requeriam a visita do engenheiro de obras da In- 
cendCncia para determinar melhorias ou a demoliq%o, total ou parcial, sobretudo em 
se tratando de constru~des de madeira. 
A relac50 indicava cinco estala ens no Engenho Velho, 34 na freguesia de S%o JosC 
sendo 21 na Rua da ~iser icbr8ia) ,  duas na fre uesia d o  Sacramento e 11 na G16ria 

[dos quais x i s  na Kua Conselheiro L n t o  ~ i s t o a ) .  
0 engenheiro Miguel Guimaries escreveu um parecer muito interessante sobre duas 
estalagens vistoriadas por ele: a primeira, na Rua Santa Luzia nP 4, com 45 casinhas; 
a outra era a Estalagem do Bastos, situada no morro d o  Castelo, na Rua Sio Sebas- 
t i io  nP 15 e 37. Escrevia ele: 

Julgo que atualmente C este o maior nhcleo de habitasdes que existe no Rio 
de Janeiro; sausa realmente pasmo e admiragio enfrentar-se com este cortiso, 
dominando a baia, e onde reside t i 0  avultado nGmero de familias e indivi- 
duos de toda sorte. 

A composicio social diferenciada de seus moradores refletia-se na fisionomia arqui- 
tetdnica diversificada das construcdes, que se hierarquizavam no  tempo, remontando 
at6 1 origem dessa enorme estalagem, edificada nos terrenos de uma antiga fazenda 
ou chicara. 
Guimar3es indicava cinco grandes "quarteirdes" constituidos de quartos que for- 
mavam a estalagem propriarnente dita; mencionava "casas" e tambkm um "chalk" 
constituido por dois grandes pridios, corn dois pavimentos, cada qua1 ocupado por 
uma familia. Havia a ~ n d a  a "casa grande", uma casa antiga e urn anexo divtdido em 
17 habita des ("6 ro  riamente uma casa de cdmodos. Todos eles d o  habitados por 
familias j e c e n t e d  gnalmente, urna casa velha habitada por uma d familia. So- 
rnando quartos, cbmodos, habitagdes etc., haveria nessa estalagem cerca de 148 uni- 
dades de moradia. 
Em seu parecer, divergia d o  delegado de Higiene que pedira a demoligio das duas 
estalagens, argumentando: 

Me arece que por maior que seja a boa vontade da administracio municipal 
e a I e  n6s outros, seus auxlliares, em fornecer ao proletariado do Municipio 
habitacdes perfeitamente confortiveis e a baixo prec;o, retirando-o da pro- 
miscuidade vexatbria em que vive, devemos proceder corn o maior escrhpulo 
na condenac90 das existentes, atendendo principalmente i escassez quase ab- 
soluta daqurlas, diante da qua1 esbarra o mais louvhel  zelo. 

Quanto A Estalagem d o  Bastos, observa: 

0 s  dois edificios principais, pendurados na encosta, parecem querer desabar 
a todo momento e o prlmeiro juizo d o  observador C realmente: a demolig90 
completa e imediata! 
Nbs, porim, que saimos corn a responsabilidade de juiz e a quem muito re- 
pugna pecar por tolerantes para corn a classe que t b  baixamente especula corn 
a pobreza, mas que tern dobrado receio de cair no extremo oposto, modi- 
ficamos infelizmente o nosso juizo a respeito, depois de ai passarmos trks ho- 
ras em longo e minucioso exame. 
(...).quase toda a estalagem n i o  pode cientifica e legalmente ser demolida, ha- 
verla nela pr&dios (...) onde habitariamos de bom grado corn nossa familia (...). 

ARQUIVO Geral da Cidade do Rio de Janeiro. C6dice 44-2-9, 30 folhas. 
. Idem, Cbdice 59-1-31, n i o  numerado. 
. HAHNER,  J. E. ournal of interamerican studies and world affair$ 18(2) mai. 1976. 

As origens dessa 1' usofobia remontam, na.verdade, aos tempos coloniais. Com con- 
telidos histbricos distintos, as manifesta$es antilusitanas deram a tbnica a uma Grie 
de sublevac;des de base urbana: a guerra dos Mascastes e depois a revolugb Praieira, 



em Recife, a famosa "Noite das Garrafas" no  Rio de Janeiro etc. 
25. 0 Jacobino de  13/10/1894 lanca tambCm esta furiosa carga contra os portugueses: 

A noticia de 8 d o  corrente diz que em Lisboa no  vapor Orenoco zarparam 
com destino ao Brasil duzentos imigrantes portugueses, homens, mulheres 
e crian as. Pois quC! Ser i  exato? Teremos mais lixo em nosso pais? Pois dei- 
r am a k f r i i a  pelo ingrato Brasil? R e n e ~ a d o s  infames! N o  Bras11 a b o r e  das 
patacas os espera e quando estiverem ja com o pandulho cheio escoiceiam .l 
vontade, pois C esse o caracteristico da gente portuguesa. 0 nosso grande con- 
solo 6 que a patri6tica febre amarela aqui tambCm os espera. E era uma vez 
a mindelada! 

Apud FAUSTO, B. 1976, p. 44. 



Capitulo 11 
0 PREFEITO FRANCISCO PEREIRA PASSOS 

Nascido em 29 de agosto de 1836, Francisco Pereira Passos era filho de 
A~itBnio Pereira Passos, Bar30 de Mangaratiba, e D. Clara Oliveira Pas- 
sos. Criou-se numa grande fazenda de cafi em SSo JoSo do Principe, no 
Estado do Rio de Janeiro, e, quando alcangou a idade de estudar, seus pais 
mandaram-no ara a Corte, onde freqiientou o coligio S. Pedro de 
Aldntara, um d' os mais conceituados da cldade. Concluiu o curso em 1852, 
matriculando-se, como voluntirio, na,Escola Militar (Escola Central), onde 
se graduou em Matemitica, em dezembro de 1856. 

Como muitos outros filhos de grandes fazendeiros, Passos ingres- 
sou na carreira diplomitica. Foi nomeado adido legask brasileira em 
Paris, onde permaneceu de 1857 at6 fins de 1860. Nesse periodo, travou 
conhecimento com os engenheiros da &ole de Ponts et Chaussks e 
tornou-se assiduo frequentador de seus cursos, dedicando-se ao estudo de 
arquitetura, hidriulica, construg80 de portos, canais e estradas de ferro, 
direito adrninistrativo e economia politics. 

Acompanhou virias obras importantes, como a construg30 da es- 
trada de ferro entre Paris e Lyon, as obras do orto de Marselha, a aber- 
tura do the1  no monte Cennls e a construggo a ponte sobre o rio Coing, 
perto de Dordines. 

B - 
Presenciou, tambbm, as obras empreendidas na capital francesa - na 

6p0ca com mais de um milhSo de hab~tantes - sob a direg30 de Georges 
Eughe Haussmann, nomeado por Napole30 III prefeito do Departamento 
de Seine (1863-1870), as quais transformaram Paris no modelo de metr6- 
pole industrial moderna imitado em todo o mundo. 

Haussmann rasgou, no centro de Paris, um conjunto monumental 
de largos e extensos bulevares em erspectiva, com fachadas uniformes 
de ambos os lados, reduzindo a p cr os populosos quarteiraes populares 
e o emaranhado de ruas estreitas e tortuosas que, desde alrevoluc;50 de 
1789 at6 a grande insurreig80 proletiria de 1848, constitulram o legen- 
&rio campo de batalha das guerras de barricada do proletariado parisiense. 
(Entre 1827 e 1851, as ruas da cidade cobriram-se de ba'rricadas em nove 
ocasiaes sucessivas). 
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0 programa de. Haussmann foi concretizado numa conjuntura PO- 
litica de rea@o, domlnada pelas monarqulas restauradas em me10 is cln- 
zas atnda fumegantes das revolu~des liberais de 1848 que convulsionaram 
toda a Eufopa. Foi tambkm o period0 em que a Franc;a e outros paises 
euro eus Inlclaram, efetlvamente, suas revolugaes ~ndustr~au,  com meio 
skcu f o de atraso em relap50 1 In laterra. 

0 plano de Haussmann tln 51 a como uma de suas estratk ias prin- 
cipais a neutraliza~50 do proletariado revolucionbrio de Paris, a d estruigfo 
da estrutura material urbana que servita aos motins populares de rua. Na 
exposis30 de motivos de seu plano, manifestava o propbsito de "isolar 
os grandes edificios, palkios e quartku, de maneira que resultem mais agra- 
diveis A vista, e que permitam acesso mais fhcil nos dias de celebraffo de 
atos, e simplifiquem a defesa nos momentos de revolta". As novas ave- 
nidas facilitariam o ripido acesso e moyimenta@o das tropas pela cidade. 

Mas, alkm de servirem ao exerciclo da ~0a$20 politica e militar das 
classes dominantes, os bulevares atendiam a razties de ordem sanitiria e 
i s  novas exiggncias de circulas30 urbana colocadas pel0 desenvolvimento 
da grande indhstria. Transformados num paradigma urbanistico ara to- 
das as capitais do mundo, no simbolo maior de seu ingress0 na "civiizaGfo" 
e na modernidade capitalista (as ramblas das cidades espanholas, as ers- 
pektiv de Leningrado, as avenues de Nova York), os bulevares de P aris 
datavam do seculo XVII, quando foram abertos no lugar de antigas for- 
tificasties, como monumentos arquitet6ni,cos destinados a satisfazer o olhar 
dopromeneur. Haussmann deu-lhes o carater de grandes artkrias, para aten- 
der ao trife o esado e articular os principais terminais de circula~fo da 
f o r ~ a  de tra % a fi o e das mercadorias no centro comercial. 

Outra grande novidade urbanistica difundida por Haussmann fo- 
ram as pra as abertas ao grande phblico, concebidas como nhcleos de ver- f dor ou pu Inties localizados ern lugares dntrlcos de trifego. Ate entfo, 
e sobretudo na Inglaterra, onde pontificavam os principais paisa istas, as f' pragas vedadas eram reservadas ao desfrute ou lazer excluslvo a aristo- - 

cracia. 
Em 17 anos, Haussmann realizou um conjunto sem precedentes de 

obras urbanisticas que, altm das avenidas e parques, incluiam mercados 
phblicos, esta~ties e quart&, canalizasties de bgua e esgoto etc., executa- 
das muito rapldamente, e com mktodos draconianos que o consagraram, 
em emio ao grande tumulto de interesses feridos, como um ditador, cuja 
habilidade consistia em atuar sobre alvos muito precisos, no menor tempo 
possivel. 

Para resolver as complexas questaes relacionadas 1s novas necessi- 
dades da c~dade industrial capitalista - a um sb tempo "prbticas", "t6cnicas" 
e essencialmente politicas, na medida em que cada soluslo supunha uma 
delicada corre1ac;Zo de forqas sociais, - Haussmanp rodeou-se de urn corpo 
de assessores, todos engenheiros formados pela Ecole de Ponts et Chaus- 
sees, com larga experitncia em constr,u~ties ferroviirias: Belgrand dirigiu 
o importante Serv~ce des Eaux et des Egouts; Alphand foi nomeado chefe 
do Service des Promenades et Plantations; Dechamps chefiou a diretorla 
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do Plano de Paris, criada em 1859, quando Haussmann anexou A capital 
18 nlicleos populacionais perifkricos como bairros suburbanos. Incorpo- 
radas administrativamente essas cinco novas comunas ao departamento 
de Seine, ficaram subordinadas, dai por diante, ao plano regulador geral 
da cidade. 

As obras executadas por Haussmann, envolvendo recursos superio- 
res a 40 milhBes de francos, compreendiam trCs se@es o u  redes, qu? se 
escalonavam segundo o mktodo de financiamento. A primeira, financiada 
pel0 Estado e a municipalidade de Paris, foi executada em 1854-1855. A 
municipalidade arcou corn 3/4 do custo da segunda rede, iniciada em 1858 
e concluida em 1861. Foi a mais delicada de todas, uma vez que abrangia 
as zonas proletarizadas mais densas, incluindo a artlculaq90 da cidade com 
os bairros suburbanos. A terceira rede foi financiada inteiramente ela R municipalidade mas, nessa ocasi3o,.os venfos conservadores, que tin am 
asse urado a Haussmann poderes ditatoriais, comeparam a soprar em ou- 
tra i irepio. 

A vitbria dos republicanos nas e1eic;Bes para a Clmara obrigou 
Napolelo a conciliar o impkrio, ji profundamente desgastado, com as 
forpas liberais burguesas, nomeando kmile Olivier para o cargo de pri- 
meiro ministro, o que redundou em sCrios embarapos A atuaplo do pre- 
feito. Em janeiro de 1870, Haussmann demitiu-se da prefeitura. Logo em 
seguida veio abaixo o Segundo ImpCrio. 

Apbs regrassar ao Brasil, em fins de 1860, Pereira Passos dedicou-se, 
durante muitos anos, As construpBes ferrovii~-ias que se expand?m ra; 
pidamente em todas as protrinaas. Sua primelra at~vidade nessa area f o ~  
a realizapdo dos estudos para o prolongamento da E.F. de Cantagalo, de 
Porto das Caixas a Niterbi, ferrovia construida pel0 barlo de Nova FrI- 
burgo (Cleinente Pinto Sobrinho) para o transporte de cafC dos munl- 
cipios de Canta a10 e Santa Maria Madalena. 

Em segui k a, foi convidado por Benedito ttoni, diretor da E. F.,D. 
Pedro 11, para colaborar coin os tecnicos norte-americanos recem- 
-contratados no assentamento dos trilhos da segunda seplo da estrada, a 
mais dificil e trabalhosa, que galgaria a serra do Mar em direplo ao vale 
do Paraiba. 

Deixou a empresa em 1865, quando o govefno im erial decidiu 
e n n m  i-la, casando-re em julho desse ano com Rita de lndrade. 

8cupou por pouco tempo o cargo de engenheiro das Obras Pdblicas 
do Municipio Neutro, dedicando-se novamente is construpaes ferrovilrias. 
Como funcionirio do governo,foi encarregado de fiscal~zar a construc;9o 
da E.F. Santos-Jundiai (a "inenina dos olhos".de Maul), ~naugurada em 
1867 coino S. Paulo Railway. Permaneceu, em seguida, guatro meses na 
Bahia, fiscalizando a construplo da Estrada de Ferro Bahia - S..Francisco. 
Substituiu depois o en enheiro J. Withaker, como chefe da comisslo encar- 
regada dos estudos e c f  a exp1orac;Zo para o prolongamento da E. F. D. Pe- 
dro I1 at6 o Rio S. Francisco. Coube-lhe, em seguida, a direplo das obras 
no trecho de Chiador a Porto Novo do Cunha, As margens do Paraiba. 
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Em suas horas de lazer, escreveu a Caderneta de Campo, siunula 
de observagaes e regras priticas para uso de engenheiros ferroviirios. 

Em dezembro de 1870, assumiu o cargo de consultor tkcnico do Mi- 
nistkrio da Agricultura e Obras PGblicas, chefiado interinamente pelo Con- 
selheiro JoSo Alfredo de Oliveira, politico consemador, abolicionista, que 
exercia tambkm a pasta do Impkrio. 

No ano se m e ,  o governo confiou-lhe delicada miss30 tkcnica e 
diplom4tica. Em %" arcou para Londres como inspetor especial d~ estradas 
de ferro subvencionadas pel0 governo, com credencivs para firmar um 
acordo definitivo li uidando a com licada quest30 do capital garantido P 1 E. F. Santos -Jun%iii. Cabia-lhe ixar or juror devidos i companhia, 
esmiu~ar-lhe os gastos e as contas, As negociag6es prolongaram-se por dois 
anos e o acordo foi assinado em 1873. (Aproveitando a estada em Lon- 
dres, .Passes publicou a sua Cadernet:: pela editora Beaufort House 
Pnntlng.) 

Ao embarcar ara a Europa, em i871, Pereira Passos viajou no 
mesmo navio que dau i .  Foi, na ocasi90, convidado a dirigir o arsenal 
de Ponta da Areia, que jl se achava emplena decadsncia. Maul incumbiu- 
o, tambkm, de examlnar o rocesso de ' cremalheira", experimentado, corn 
b i to ,  pelos engenheiros figenbach e Naff na construg30 da ferrovu que 
escalava o macl o montanhoso de Rigi, na Suiga, tendo em vista a pos- 
sibilidade de aphcar o mesmo mktodo na construg30 do segundo trecho 
de sua ferrovia, da Raiz da Serra a Petr6polis. 

Ao retornar da Europa em 1873, Passos foi residir na cidade de ve- 
raneio imperial. Corn base nas observag6es colhidas na Sui~a, realizou os 
estudos e projetou o tra~ado desse ingreme trecho ferroviario at6 Petr6 
polis. 0 s  estudos foram vendidos a Maui por 30 contos de rku. Regres- 
sou ent3o ao Rio para assumir a diregiio do estaleiro de Ponta cia Areia:. 

Em 1874, foi nomeado en enheiro do Minister10 do Impkno, dl- 
rigido elo conselheiro JoSo A1 redo, cabendo-lhe acom anhar todas as B I: 
obras e engenharia real~zadas no pais, especialmente na 8 orte. J i  nos re; 
ferimos a prkdlos pGblicos por ele projetados nesse tempo; bem como a 
sua participa~90 na Colnisslo de Melhoramentos da Cidade do Rio de Ja- 
neiro. 

urbanas: 

Esses s30 beneficios para a estrada, que comeca desde jd a eliminar do seu custo 
mais de cem contos por ano. Para a lavoura que, quando estiverem concluidos os 
grandes armazCns, ficard aliviada do anus de sucessivas baldeacaes de carretos de seus 
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produtos pelas ruas da cidade; para o comCrcio, que poderd com maior facilidade e 
menos despesas, remeter para o interior o s  artigos pesados e o s  de pouco valor, que 
atualmente s5o sobrecarregados com a condug50 e m  carrogas; para esta capital, fi- 
nalmente, que vB drsaparecer uma de suas praias mais prejudic~ais salide pliblica, 
e surgirem vastas constru aes onde at6 agora s6  existiam casas de mesquinha apa- 
rencia e habitagaes insalukres2. 

Em 1880, via ou novamente para a Europa. Freqiientou cursos na i Sorbonne e no C o  Cge de France e, em companhia do conselheiro Beli- 
sirio de Sousa, visitou virias fibricas, companhias ferroviirias e de na- 
vegasiio, usin? sidedrgicas e obras pGblicas em geral, na Glgica e Holanda. 

Em Paris, foi contratado como engenheiro consultor pela Compag- 
nie GenQale de Chemins de Fer Brksiliens, com poderes il~mitados para 
resolver todos os assuntos tkcnicos relativos A construpzo de uma estrada 
de ferro no Parani. Em junho de 1881, de volta ao Brasil, fixou-se na- 
quela rovincia. Lo o ap6s a inauguras50 do primeiro trecho da estrada, g entre arana h e 8 uritiba, re ressou ao Rio de Janeiro para assumir a 
presidhda 8companh ia  de Earris de Silo Cristoviio, sucedendo o Vis- 
conde de Taunay. Durante os seis anos em que dirigiu a empresa, refor- 
mou seu material e sua administras.50 e tornou-a novamente rentivel. 

Em 1884, pro 8s a seus 30 malores acionistas que a companhia ad- 
quirisse o projeto d' e uma grande avenida, elaborado pelo arquiteto ita- 
llano Giuseppe Fo-gliani, e o executasse no centro do Rio de Janeiro..A 
ambiciosa ideia fol longamente debatlda e, afinal, a asemblkia dos aao- 
nistas autorizou-o a obter do govern0 a necesdria concessiio. 

Esse grande empreendimento imobiliirio era uma antecipac;zo da 
futura avenlda Central, ue seria reallzada durante a gestzo do pr6pr1o 
Pereira Passos como pre eito, uase vinte anos depois. No Congresso, o 
projeto de Fogliani foi a P adrin % ado pel0 senador Francisco Belisirio So- 
ares de Sousa, o compan R elro de Passos em sua Gltlrna viagem A Europa'. 
Seus argumentos foram enfelxados num opGsculo extremamente interes- 
sante - Notas de urn vkjanre brasileiro. 

Vale a pena transcrever alguns trechos que ilustram de, maneira 
muito clara, o "discurso" dominante a respeito da cidade na virada do 
skculo, reiterado por toda a imprensa, difundido por mkdicos, engenhei- 
ros, politicos e industriais, impregnado na "opindo phblica" ilustrada e 
burguesa, que encarava como inadihvel a necessidade de submeter a ca- 
besa urbana do pais a uma cirur ia em profundidade. 

Por enquanto, o senador 8 efendia o desempenho dessa lucrativa 
"operas30" pelo grande capital privado, mas logo o Estado assumiria sua 
execuc;iio, inrocando os mesmos' argumentos. 

Escrevla o conselheiro Soares de Sousa: 

Quando (...) percorremos pela primeira vez a Europa, impressio~lam desde 
l o  o (...) as grandes obras p6blicas ue se executam em todas as cidades (...) e que 1 s e h o  tornado, pela sua generalida e, un, movin~ento caracteristico desa  Cpoca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NBo se pense no  Brasil que somente as grandes sociedades, as capitais ricas 



e populosas se langam em tais empresas, n3o: C um arrastamento geral que das gran- 
des cidades partiu para as mais pequenas $90 obras considerheis empreendidas ao 
mesmo tempo em toda a parte, corn o hrn de salubridade, comodidade e beleza. 

Sabem todos o que se fez em Paris durante a d i t a d u ~  prefectoral de H a w  
smann: em d a o i t o  anos construiram-se 22.234 casas dentro da cidade, ou a mkdia 
anual de 1.239, tantas quantas contkm a cidade do Rio de aneiro; mas, como as casas 
sf0 aqui, pelo menos, tres vezes maiores do que a mCdia d as d o  Rio, pode-se afirmar 

ue em dezoito anos construiram-se tantas casas, quantas formariam tr8s v a e s  a ci- 
jade do Rio de Janeiro com os seus arrabaldes. 

0 conselheiro evocava, tambbm, o exemplo de Bruxelas: 

Unl bairro inteiro de casebres feios, insalubres, ruins, foi todo comprado or 
uma poderosa companhia, arrasado, e no  local construldo urn bairro elegante,%o- 
nito, confortAve1 e m  todos os senridos, realizando a companhia excelente neg6cio 
sob o ponto de vista financeiro. Uma cidade da Europa (...) n9o suportaria no seu 
centro uma rua da Vala, do Senhor dos Passos, de S90 Jorge e... que sei eu mais. 

Soares de Sousa discorria, entzo, sobre a situa~zo lastimbvel das ci- 
dades brasileiras, em particular da capital, que, aos olhos do mundo, ti- 
nha a fama de empesteada e inabitbvel. 

Na verdade, no momento agudo das epidemias estas questdes nos preocu- 
pam, os espiritos se sobressaltam e lembramenos de meios incompletos, empiricos, 
~nspira~des do terror qur domina a populacio. Passada a crise tudo se esquece. 
.......... . ....................................... . .......... 

TerA al urn candidato tomado isso a peito? Duvido! Estou mesmo conven- 
cido que n9o. Wesolver as teses do direito constitucional, formas de governo, sobe- 
rania do povo, extensio e limites d o  poder moderador; aventar questdes sociais, 
trabalho a ricola, liberdade de comCrcio, de navegagio, discorrer pelo vasto campo 
da inwru&o p6blira. demonstrando o ue se praica na Prbssia, nos Estados Unidos, 
na Franca, na Inglaterra, Suiya, sem nala dizer do que se pode fazer e aplicar no Bra- 
sil, tais s90 os assuntos da nossa predilegfo. Entretanto, na atualidade, a politica da 
cidade do Rio de Janeiro deve ser outra - obter as condigdes de vida. Tudo o mais 
pode ser excelente, 6tim0, mas estl em lano inferior. Pois essa populafzo inteira 
definha de febres intermitentes. morre 8e tuberculoses pulmonares, C vltima i m e  
lada a toda casta de febres ue a natureza espalhou pelo mundo, a comecar pela ama- 
rela, a tifica. a perniciosa,%iliosa, mucosa, atbxica, adidmica, o diabo a quatro, 
nfo h i  de quem saber at6 que ponto tantas calamidades podem ser atenuadas ou evl- 
tadas, e quais os meios para isso ade uados. 

Sem que este ano houvesse e isemia nos portos do Brasil, li em todos os jor- 
nais que 0s vapores da Meoageries Raritimes, que partem de Bordkus para o Brasil 
r Rio da Prata nos dias 5 e 20 de cada mss, deixarlam os de 5 de tocar nos ortos 
do Brasil. seguindo diretamente para evitar as epidemias. Dias depois 2 ~ o ~ a f ~ a i l ,  
cujos vapores paneni de Southampton, anunciava ue, i vista da quadra do ano em 
que se dexnvolvern epidemias nos ponos do ~ r a s g ,  partiriam vapores diretos para 
o Rio da Prata, 

0 senador propunha, entzo, submeter o Rio a um "sistema com- 
pleto de saneamento, de comodidade e mesmo de embelezamento", es- 
pecificamente no centre: "detestbvel e inqualificivel como arquitetura, 
mau gosto, asseio e aparencia geral". Na verdade, o "peixe" que Soares 
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de Sousa procurava vender ao  Senado, e ue Pereira Passos adquirira para 
uma das mais poderosas companhias de % ondes da kpoca, era o rojeto 

f P da avenida monumental, atravessando e arrasando o denso e opu oso ca- 
sario do centro, num eixo perpendicular iquele que teria, uturamente, 
a Avenida Central4. 

0 PROJETO DA GRANDE AVENlDA 

A avenida projetada, corn cerca de 1.130m de extensgo e 25m de lar ra 
E n d o  15m a descoberto e 5m de cada lado, sob arcadas), partina dagua  

ireita, entre as do Hospicio e da Alfhdega, em frente ao Correio e i 
Bolsa, ate encontrar e absomer a Senhor dos Passos (na dos Andradas), 
prolongando-se, entSo, at6 o campo da AclamasSo. Continuariam a exis- 
tir as Ruas do Hospicio e da Alfandega, mas seria reduzida a p6 a velha 
Rua Senhor dos Passos. 

A avenida serla margeada por arcadas, de ambos os lados e em toda 
a sua extens30, e no seu cruzamento com as ruas transversais, terrasos 
de ferro llgarlam as3rcadas de uma esquina a outra, para que toda a rua 
pudesse ser percorrlda a "p6 enxuto". 

0 s  predios, de "aspect0 elegante e artistico",, com altura de cerca 
de 24m, constariam de: um pavimento tkrreo, destinado a lojas de co- 
mkrcio de 111x0, restaurantes, cafes, casas de leitura, recreio, exposis50 etc.; 
uma sobreloja destinada a lo as, escritbios para advogados, corretores, corn- 
panhias etc.; tr&s andares e sobrados que chegariam at6 a frente da rua, 
por clma das arcadas. 

k 
0 s  requerentes pediam o direito de desaproprias?~ numa zona de 

85 metros: 15 para a rua a descoberto, 10 para as arcadas laterais e 60 me- 
tros, no mixlmo, para os prkdlos. 0 direito de desapropriac;;~ seria ex- 
tensivo, tambbm, a outra zona indispensivel 1 beleza arquitetbnica do 
conjunto: 

Comecando a nova rua em frente aos dois majestosos edificios da Bolsa e do 
ComCrcio, n90 convem que ao lado das ngvas casas que fazem frente a esses edificios 
fiquem outras construcdes velhas e acanhadas. Para evitar esse inconveniente, pre- 
tende a empresa estender as suas construpdes na Rua Primeiro de Marso em uma 
zona que exceda o principio das Ruas do Hos~ic io  e da Alfindega em uma extens50 
igual, de cada lado dessas ruas, A que mediar entre a nova rua e as esquinas dessas 
Gas  antigas. 

Para harmonia do todo, A entrada das Ruas do Hospicio e da Alfindega, 
construir-se-lo dois randes arcos que liguem entre si as casas das esquinas. A zona 
que a empresa preten8e desapropriar para esse fim terl uma profundidade de 25 metros. 

A nova avenida - asse ravam Fogliani e seus padrinhos - desafo- 
garia a Cidade Velha, abrin !r o urn largo canal para a livre arculac;2o do 



ar. Estimularia a formas30 de outras ruas semelhantes que transforma- 
riam completamente o aspecto e as condigdes higi8nicas do centro. 

Apenas possuimos urn ou outro edificio digno de uma grande capital, mas 
esses mesmos amesquinhados pela posisb em que se acham e pela vizinhansa de cons- 
trusbes acanhadas e sem gosto. A nova rua dari h cidade um aspecto elegante que 
nunca-teve e despertari o gosto pelas belas construgbes arquitetbnicas. 

Para se ter uma ligeira idCia da beleza desta rua basta imaginar-se o espetlculo 
de que gozarl o individuo colocado na Rua Primeiro de Marso, que estender a vista 
por uma larga avenida ladeada de construgbes elegantes e altas, terminando no vasto 
jardim d o  Cam o da Aclamag80, ou daquele que, colocado neste litlimo ponto, con- 
siderar ao fun& do quadro os dois majestosos edificios do Correio e da Bolsa. 

Imagine-se por um momento o que se6o  quando edificada a nova rua, as 
grandes festas de carnaval e outras, que t b  grandiosamente se fazem nesta capital, 
quando os ricos prbtitos ercorrerem a uela extensb e desembocarem na vasta prasa, 
ern vez de andarem acanfadamente p&s ruas estreitas e tortuosas que ho+e temos. 

P a n  a celebraf80 das randa  festas nacionais glorificasxo dos r a n k s  vultos 
da humanidade fican a ridate d o  Rio de Janeiro com essa rua e o jarjim do campo 
da Aclama$lo dispondo de condigbes materiais, sobre as quais n b  levad vantagem 
nenhuma outra cldade. 

Mas o principal - e nisso residia o interesse da Cia. de S. Crist6vlo 
- t! que a avenida abrigaria as estasaes terminais de todas as linhas de bon- 
des da cidade, debaixo dos terrasos colocados sobre as ruas transversais: 

Chegando todas as linhas nova rua, ou passando pelas suas vizinhansas, pode 
a popula 80 de qualquer ponto da cidade vir a rua nova, importante por estar no 
c o r a ~ l o  i a  cidade, importante por ser o ponto de reuniio fashionable, importante 
pelas transa~des comerciais e percorri-la de um a outro extremo, a cobeno, e por- 
tanto, a completo abrigo do sol e da chuva. 

Isto quanto h comodidade do piblico. Quando ao melhoramento higitnico 
C inhtil dizer que uma rua assim aumentari o desejo de passear, t io  Gtil, principal- 
mente 3s senhoras brasileiras, que se prejudicam em sua saGde corn o hlblto de sai- 
rem pouco 1 rua. 

Fogliani revia espaso para a construg90 de dois grandes hothis, um 
grande teatro f' irico (projeto antigo, do overno para o qua1 o pod?: le- 7 gislativo concedera o produto de varias oterias) e um teatro dramat~co. 

Muitos estabelecimentos do alto comCrcio, como sejam - Bancos, Compa- 
nhias de Seguros, de Navegasio e outras casas de primeira ordem, terXo todo o em- 
penho em construir o seu edificio, em uma rua que tenha os requisitos desta. 

Dai resultarl que os palicios propriamente para aluguel ficarao reduzidos a 
60 ou 70, o que corresponde a 200 casas, nGmero a t e  insignificante para todos os 
pretendentes, visto como as casas desta rua ser8o procuradas, tanto pelo alto co- 
rnCrcio (cujo centro atravessa a rua projetada) como pelos mais imponantes e ele- 
gantes negbcios do comCrcio a varejo. 

Desta rocura nlo C possivel prever o p r q o  que oderto atingir luvas e dugubis. 
A reaizaGliio do projeto transformari muitos&bitos da vida fluminense, ji 

aceitos em outras capitals tambCm de primeira ordem - circulaq80 e passelo de carros 
particulares e pGblicos na nova ankria e Jardim do Campo e dai a movimenta$liio geral. 

A noite, uma vez bem iluminada a nova rua, e com os teatros aos quais a 
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popula~%o tambCm poderb ir mesmo de bonde, e em dia de chuva, sem se molhar, 
corn variedades de cafCs chantants, clubes e outros divertimentos, as lojas se conser- 
var%o abertas e bem iluminadas, tornando-se esta rua, at6 alta hora da noite, o em- 
p6rio de tudo quanto h i  de mais atraente numa grande capital5. 

0 pedido de concess?~, em nome de Fo liani e do Dr. Ferreira de 
Sousa AraGjo (I? vice-pres~dente da Clmara &s Deputados) foi formal- 
mente apresentado A Clmara, na sesio de 18 de junho de 1884, pelo con- 
selheiro Francisco Belis%rio Soares de Sousa. Esta aprovou-o em outubro 
de 1886, e o Senado, em janeiro de 1887. 0 decreto de concessio foi as- 
sinado pelo Bario de Mamore, em 29 daquele mCs. Em dezembro de 1889, 
jl sob o novo regime, foi prorrogado-o prazo concedido a Fo  iani e Sousa 
Arahjo para organizarem a companhia, 2i ual eram assegura as novas van- ? B 
tagens: p r o s  de 6% sobre o capital inicia de 10 mil contos e dis ensa do 
direito de. iinportapio para os materiais de construsio. 0 capita total da 
companhla seria de 40 mil contos. 

P 
Em janeiro de 1891, no governo de Deodoro da Fonseca, a con- 

cessSo foi prorrogada por mai: um ano. A Companhia Uni5o Industrial 
dos Estados toinou, ent50, a si a execuc;io da avenida, em pleno Encilha- 
mento; mas a eclosio da Revolta da Armada, em setembro de 1893, dei- 
tou or terra os planos. 0 projeto chegou a ser premiado na Exposis30 f de urim, em 1898, mas a concessio caducou nas mios da companhia. 

Em 1901 ressurgiu, jl em novo contexto. A cidade de SSo Paulo fora 
saneada. Buenos Aires, visitada por Campos Sales, era constantemente in- 
vocada pela grande imprensa como um exemplo a ser seguido, com seu 
porto inodernizado, suas randes avenidas e o restigio de primeira ci- k f dade moderna e cosmopo ita do. continente su -americano. 

Em outubro de 1901, Rodrigues Alves, candidato A presidkncia, di- 
vul ava seu programa de governo, onde a quest30 do saneamento da ca- S pita da RepGbl~ca ocupava o pri.meiro plano. 

Prevendo que as circunst2ncias favoreelam seu projeto, Fogliani via- 
jou A Europa com o intuit0 de angariar capitais e reapresentl-lo. Em Roma, 
o ministro brasileiro Regis de Oliveira a resentou-o a um "forte capita- 
lista" que se prontificou a "acompanhl- f o em tudo quanto fosse preclso 
para a obtenc;io de uma nova concessio e a rea1izal;io da grande obra". 

Em agosto, o arquiteto regressou ao Brasil e PO?-se.a articu1ar.o em- 
preendimento. Apresentou-o ao prefe~to Xav~er da Silve~ra, ao presidente 
do Conselho Municipal, Pereira Braga, ao lider do Conselho Municipal, 
coronel Leite Ribeiro, e ao chefe das Obras Municipais, Teixeira Bastos. 
Todos prometeram apoil-lo. Em dezembro de 1901, as comissaes deJus- 
ti -a e Legislapilo e de Obras e Viapio da Clmara deram arecer favoravel 
(hssas comissaes fazia parte, inclusive, o pr6prio RO B rigues Alver). 

0 projeto incluia, agora, alem da abertura da "Grande Avenida", 
o alarga~nento da Rua Gonsalves Dias, desde a Rua da Carioca ate a do 
Roslrio, e seu prolonga~nento ate a avenida. Em toda a zona compre- 
endida pela concessSo, as edifrcasaes terlam de sujeltar-se a tlpos apro- 
vados pela prefeitura. 0 pretendente teria prazo de um ano para apresentar 
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os estudos definitivos e de 10 anos para concluir as obras". 
Levado ao plenhio do Congresso, o projeto fol unanlmemente apro- 

vado em rimeira e segunda ducuss3o. Mas na terceira, em 28 de abril 
de 1892, f' oi incluida a seguinte emenda: 

Essa concessZo 6 feita com ressalvas de direitos de terceiros, n5o cabendo ao 
concessionlrio nenhum direito a qualquer reclamafb contra a Municipalidade, se 
direitos de terceiros embarafarem ou tmpedirem a sua execuc307. 

Esta emenda foi fatal. Nenhum capitalista teria assinado urn con- 
trato com tal cliusula. Mesmo assim, em 1903,o projeto de Fo iani, per- 

d k' tencente agora a AmCricq La e e. Com anhta, foi, pela G tima vez, 
apresentado ao novo prefelto o Rlo de Leiro, Franclrco Pereira Pas- 
sos, mas os planos corn relag90 ?o saneamento da cap~tal eram outros; 
a aprovagzo do tragado da Aven~da Central, cortando de "mar a mar" 
o centro da cidade, tornou definitivamente su erado o projeto. 

Quando o conselheiro Soares de Sousa de f endeu-o nos anos oitenta, 
havia, segundo ele, "dois sistemas para.= realizarem os melhoramentos 
da cidade: fad-10s i custa da municipalidade, como em Paris e outras a- 
dades europeias, ou entregl-10s a empresas particulares, protegidas por fa- 
vores governamentais." 

No Impkrio e nos primeiros anos da Rephblica, multiplicaram-se 
as concessaes ao grande capital, que prometia regenerar a adade. Con- 
tudo, na virada do Gculo? essa quest30 era.objeto de intensas controvky- 
sias, prevalecendo a posy50 de que cabla ao Estado, agora, assumlr 
diretamente a execuc;Zo dos melhoramentos e do saneamento urgente- 
mente reclamados pela capital. 

Comentando, or exemplo, os pareceres favorheis ao projeto de 
Fo liani, em 27 de ezembro de 1901, declarava o articulista do jornal 
A F rihna: 

1 
Confesso que na'o creio muito na eficlcia de tais concess6es. Muitas jl tern 

sido feitas e at6 agora estao todas no pa el. Enquanto a legisla~80 sobre desa ro- 
priagdes for o que atualmente 6, muito $ficilmente se achario capitais para ogras 
dessas: niais afinal lucrari o desapropriado que o que der os seus capitais para a de- 
sapropria~a'o. (...) a obra de transformag80 material dessa cidade deve ficar a cargo 
da municipalidade. Ela tragari as nossas avenidas, bulevares, prafas e ruas, far; as 
desapro r~agdes, esti~ulard os modelos de constru~90 e pora em leilio os terrenos 
adquirifos. 

Tal perspectiva, implicando a redefinigzo do papel do Estado e de 
suas.relagbes com os grupos rivados, era colocada em termos bastante 
precisos num outro artigo, pu licado na G a m  de Not ick em 4 de agosto 
de 1890: 

ri 

Cada vez que os argumentos e as demonstragdes irrespondiveis moxram que 
as causas de todos os nossos males d o  as p6ssimas condicdes higi8nicas da cidade, 
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nZo faltam espiritos sutis (...) que (...) insin~~am a im ossibilidade de resolver o pro- 
blema do saneamento, porc)ue sb  a iniciativa p a r t i c u ~ r  poderia ievl-la a cabo, e nbr 
n9o temos f6 nessas in~ciat~vas, ou se a temos, ficamos corn cilimes dos lucros que 
os particulares possam auferir de uma empreitada dessa ordem. 

Segundo o autor da madria, o papel reservado as empresas privadas 
era ma1 compreendido: 

Aos particulares cabe fornecer os instrumentos necedrios para a execugb 
das grandes obras: em resas de trabalhos hidrlulicos, empresas de construg90, em- p,nu financeirq t u b  pode vir da atividade particular, mas a iniciativa e a I e ~ i r  
ag90 h90 de vir dos poderes pGblicos, aos quais cabe a responsabilidade da saude 

publica: ou a municipalidade ou o Estado deve iniciar a grande medida como um 
dever correspondente ao direito que tem de cobrar impostos. 

Em todas as legislasi3es, em todos os ~aises, assuntos que dizern respeito h 
higiene pliblica e a modificagi3es totais de yma cidade foram sempre da algada dos 
poderes pGblicos porque 6 tal a natureza juridica do fato que serla uma diminuriu 
capitis da autoridade, e menosprezo man~festo da soberanla nacional. 

Essa condip30 imprescindivel de qualquer projeto (...) 1190 exclui que os po- 
deres pliblicos possam servir-se de empresas articulares ara arranjar dinheiro, 
fazer estudos e para executar todos 0s trabagos (..J. o L d o  ou a m u n i c i p a n E  
n90 pode e n9o deve ser empreiteiro; mas nio po e e n90 deve demorar a soluf9o 
do rande problema que C t90 importante quanto o cumprimento das cliusulas ,do 
un ing loang. f i  

N O T A S  

I. Le-se en1 Pera'ra Passo* o refonnador do Rio de Janeiro: 

I'asos aceilou a incumbtncia de born grado, investindo-se de suas novas fungbes 
em 1873 (...). Tenta reviver os tempos iureos da Ponta da Areia, construindo 
navios, material para a lavoura e vagiles para a estrada d ferro, que fora uma 
inova~.lo sua (...). Interessou-se em reformar-lhe a maquinaria e os rocessos 
do fabric0 do ferro. De Londre~  advertia a Maui da necessidade Lsses me- 
Ihoramentos. (...) Passos imaginou dotar a Mbrica que administrava de ma- 
quinaria pesada apropriada n90 s6 para liminas e vergalhaes de afo, como 
tambCm para pesadas chapas corn que hoje se constroem transatlinticos e na- 
vios de guerra (...). Mas, infelizmente, tudo fracassou, foi por lgua abaixo. 
A condescendencia do governo com o produto importado matou aos poucos 
a empresa, que era, sem dGvida, o empreendimento mais nothel  de Maui. 

ATA~DE, R. de. /s.d/ . 138. 
A ferrovia para ~ e t r 6 ~ o R  tampouco foi avante, pois o overno da provincia do Rio 
de Janeiro recusou o aumento do capital, corn garantia j e  juros, pro osto por Mau6. 
Em 1879.0 projeto foi reapresentado ao governo flurninense or X n d i i  C a l C r a s  
e Luis Berrini, mas a estrada s6 foi construida muitos anos fepois, quando se or- 
ganizou a Companhia Principe d o  GrSo Parl. 

2. Idem, p. 183. 
3. Politico conservador, Soares de Sousa foi de utado &era1 de 1878 a 1887, senador (1887), 

presidente do Banco do Brasil (1873-18787 e minlstro da Fazenda no gabinete Co- 
tegipe (1885). 

4. PROJETO de melhoranlentos na cidade do Rio de Janeiro, 1903, p. 401. 
5. Ibidem, p. 13-4. 
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6. JORNAL D O  COMMERCIO, 26 e 27 de dezembro de !%I. "Pfoj~to n? 137. Con- 
cede ao engenheiro G. Fa ~ a n i  ou A empresa que organlzar o dlrelto de abrir uma 
grande avenida que paninto da Prasa da RepGblica va desembocar na Rua Primeiro 
de Mar o, mediante as condifdes que estabelece". A concessSo feita pelo overno 
imperiA consta do Decreto n? 9.907. de 29/01/1887; foi prorrogada pelo becreto 
n? 1315 de 17/01/1891. 

7. PROJETO de melhoramentos na cidade do Rio de Janeiro. 1903, p. 3. 
8. Quanto a Pereira Passos, sua tnjetbria, desde a presidencia da Cia. S. Cristbvlo at6 

sua nomea So como prefeito, foi a seguinte: em 1882, junto com Marcelino Roma 
e Lopes ~ i g e i r o ,  projetou e construiu, usando o process0 de cremalheiras, a Estrada 
de Ferro do Corcovado, a primeira estrada de turismo criada na Cone. Por volta 
de 1887, aproveitando os conhecimentos que adquirira, como en enheiro ferrovis 
rio, sobre madeiras de construgIo, fundou uma sernria que iria fornecer obras de 
madeira a praticamente todos os "pallcios" edificados no Rio de Janeiro, no inicio 
do skculo. 
Em outubro de 1889, As vCsperas da queda da monarquia, partiu para uma grande 
turn& elo mundo, que durou dois anos. Ao re essar ao Rio, empregou o slstema 
de fiacio el6trica por cabos aireos, que havia confecido nos Estados Unidos, nopro- 
jeto que elaborou para a cornpanhia de bondes Santa Teresa, de uma llnha partlndo 
do Largo da Carioca, passando sobre o aqueduto, at6 o Silvestre. 
N o  mesrno ano, foi chamado, inesperadamente, para substituir Paulo de Frontin na 
d i re~ao  da E.F. D. Pedro 11. Sua curta administra$o foi marcada por greves e pro- 
testos operirios. AlCm de promover alguns melhoramentos na estrada - aumento do 
edificio da estacb central, construc;So de edificios e a r m d n s  etc. - colocou em r i  
tica uma drdstica politica de redugio de gastos, com a demisslo de centenas de fun: 
cionlrios, utilizando mktodos qualificados por seus adverdrios como ilicitos e 
ditatoriais. 
Eleito Campos Sales, permaneceu n o  cargo, mas entrou em ch ue corn a burocra- 
cia da mmpanhia e a u b o u  pedindo demiss3o. em abril de 1899% decreto que con- 
cedeu sua exonerafb criticava-o por n b  haver observado os preceitos que regulavam 
a contabilidade publica, mas elo iava seu zelo e rigor, mencionando como urn de 
seus semi 0s mals relevantes, "a eYiminagSo de pesoal sup6rtluo em n i e r o  de 3.889 
empregacfos (...) implantando a ordem e a disciplina em todos os semi 0s." 
Pereira P-s tinha, na kpoca, 64 anos. Durante trCs anos, manteve-se afastado dos 
car o hblicos, dedicando-se, exclusivamente, 1 administra$o de sua serraria. 
A '?A~E.  R. de. /s.d./ . 194-6. 



Capltulo 12 
A TRANSFORMACAO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

NO IN~CIO DO S~CULO XX 

Em s u a  crdnica sobre o Rio de Janeiro no inicio do siculo, Luis Edmundo 
diz que o aspect0 geral da cidade era ainda o mesmo da epoca dos vice- 
reis, mas a multidPo tinha mudado: 

A massa de homens de cor, com os anos, desapareceu numa r o p o r ~ f o  no- 
tdvel (...). Entre n6s essa populagfo ascende a uns X )  ou 30%. N f o  oEstante, C bem 
menor que a de uns vinte anos at& e isso apesar do surto da aboligfo e do con- 
sequente abandon0 das terras de cultura por 1nGmeros pretos, que tomaram o ca- 
minho das cidades. . 

0 Rio de Janeiro d o  c o y  o d o  siculo, com menos de 600 mil habitantes, 
ji nfo lembra maa, em 1901, a Zafraria lusitana" dos primeiros decenios da cen- 
triria anterior. Quando muito lembrad certas cidades do setentrib africano, as da 
orla do Mediter6neo: Tdnger, Alexandria ou Oran, corn a sua populagfo descalga 
e ma1 vestida, as suas toscas lojas de comircio, de toldozinho esgargado frente e 
o homem de feigfo drabe, roligo e porco, ao fundo, vendendo a mercadoria; com 
seus burricos pejados de hortaliga ou fruta cruzando o logradouro pbblico, e lwados 
pela rCdea do nativo, anlarelfo e triste, tudo isso numa evocagfo perfeita daqueles 
centros que a Civilizagfo esqueceu e gue a civilizagfo s6 visita, de quando em quan- 
do, de Bardeker no bolso e um chapeu de sol branco aberto ou debaixo do brago, 
para arrancar-lhe ao groresco a divers30 que o espfrito blad das correrias do Pro- 
gresso, muitas vezes, reclama. 

N6s, porim, vivemos satisfeitos, acreditando que habitamos a mais branca, 
a mais linda e a mais adiantada das metr6poles d o  mundo, conformados, atC, com 
o espectro da febre amarela; sem indbstria, mandando buscar calgado na Inglaterra, 
casemiras na Franga, e atk palitos em Portugal; com um comCrcio todo de estran- 
geiros, com uma agricultura que nf0 muda do plantio do que possa fazer concor- 
rencia "n2.&s amigas" e uma literatura que, salvo algumas excegaes, vive a copiar 
0s versos do kr. Frangois Coppie ou ainda a prosa intestinal do Sr. Camilo Castelo 
Branco. Em meio a tudo isso, porim, para a1 rar a alma indigena, uma procidozinha 
ao Corpo de Deus, ou, entfo, um carnavalx arromba, obrigrdo a bisnaga, rmfitrri 
cerveja e ser entina - nas ruas o s  tres famosos clubes carnavalescos: Democrlticos, 
Tenentes e fenianos ...I. 

Num quadro de um pintor simbolista da Cpoca, v k e  um velho gi- 
nte, cheio de vigor e vontade, projetando-se sobre a cidade timida e ave- 

fantada, ostentanto, numa das mlos, uma enorme vassoura e, na outra, 
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a rbgua, o compass0 e o prumo. Imagem tipica das representa~bes ideo- 
16gicas que desempenharam papel atlvo nas lutas subjacentes is  grandes 
obras de remodelac;90 da ca ital da RepGblica, e que, at6 hoje, s90 rei- 
teradas or quase toda a pro i u ~ S o  historiogrlfica e cronistica !obre.o pe- 
riodo. frava-se uma luta entre d o ~ s  grandes "campos" ou princi 10s: o 
progresso, a civiliza~90, a regeneras90 estCtica e sanitiria da cida e; a ci- 
dade colonial, atyasada, anti-estCtica, suja e doente. 

'f 
Principio clvilizador - leia-se o Estado que servia, a um s6 tempo, 

de instrumento aos interesses mais gerais das classes dominantes e aos in- 
teresses "partlculares" ao grande capital, diretamente beneficiado com a 
remodelac50 da cidade. 

Encarnavam esse Estado as individualidades mitificadas de Osvaldo 
Cruz e Pereira Passos, personagens dotados de grandes atributos e po- 
derosa vontade, que varrem a poeira dos.peguenos e rne:quinhos inte- 
resses privados para abrlr camlnho A avlllza~90. Pereira Passos era 
engenheiro competente, homem austero e resoluto, de hibitos britlnicos, 
que n9o se detinha diante de nenhum obsticulo, adminlstrador experi- 
mentado e, sobretudo, apolitico, que se mantinha acima dos interesses, 
partidos e facsaes. 

No  cam o oposto, dos distintos interesses de classe corn os quais P o Estado se de rontou, de maneira desigual e contraditbria, situam-se trts 
tipos estereotipados,.tres r6tulos: o tradicionalista, o rotineiro e o reyol- 
tado, gue aparecem, ~nsistentemente, em toda a literatura cronistica e lor- 
nalistlca "pr6-governamental" da 6poca. 

0 s  contehdos atribuidos a esses "personagens" aparecem de ma- 
neira lnuito clara e saborosa no romance 0 Bota-Abaixo2, escrito por Jose 
Vielra. 0 enredo da histdria, literariamente fraca, tern como pano de fundo 
as randes obras executadas na cidade, e s90 elas que d90 substlncia ao Pt per il e As a ~ b e s  dos personagens. 

Um dos personagens centrais 6 o Visconde de Serro Verde, que mo- 
rava numa vivenda na praia do  Flamengo, com seus dois filhos, Maria 
do Ainparo e Gast90, e uma ama, Gertrudes, trazida da fazenda dos pais 
da viscondessa, e incorporada a essa familia caracteristicamente patriar- 
cal. A queda do  ilnp6rio significou ara o visconde urn duplo desgosto: f pelo falecimento da mulher, naque e ano, e pelos rumos ue tomaram 
a politica e os neg6cios no  pais. Vivia, desde entgo, recolhi 4 o em seu ca- 
sarfo, convivendo a enas com.dois ami os intimos - o historiador Bar90 
de Miraflor e o pro f essor Aleuo Pita. &ez por outra, abria suas portas 

ara receber os "titulares e damas da aristocracia do ImpCrio, que enve- 
Pheciam, esquecidos, em chacaras de arrabalde". 

0 visconde e sua entourage personificavam uma kpoca que se ex- 
tinguia, uma classe em decadhaa,  privada da base material que Ihe havla 
proporcionado, durante quase urn s6cul0, pros eridade e o ulCncia, des- E B pojada do poder e presriglo de que desfruara so o manto o Estado mo- 
nlrquico. Na cidade, sobrevivia como reliquia de urn passado, cuja 
materialidade urbana estava, taml?6n, em vias de ser expurga\da. 

Mas esse corte nio  6 t90 deflnltivo e total como parece a primeira 
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vista. Hi uma metamorfose em curso, pela qual os velhos persona ens . 5 se ajustam aos novos tempos. Quando sobreveio o delirro do Enci ha- 
mento, o Visconde de Serro Verde abriu, oportunamente,escrit6rio de 
advocacia na Rua do Rosirio. 

L8-se em 0 Bota-Ahzixo: "Coube-lhe organizar companhias e em- 
presas importantes e encaminhar transaqdes de grande valor. Sem ter que 
sujar as mios, aumentou a fortuna, criou fama de rico". @. 8) 

0 golpe de estado de Deodoro, porCm, "descoro~oou os neg6cios". 
Quando eclodiu a revolta de 1893, o visconde, desiludido, embarcou para 
a Europa para s6 retornar em 1900, no alvorecer do novo sCculo. 0 pais 
sossegara. Reabriu seu escrlt6rio de advocac~a e admrtlu o filho de uma 
vidva, Luis Carlos, advogado ambicloso que acabou se casando com sua 
filha. 

0 auror do romance dedica oito 6 inas para descrever a pomposa 
e patktlca cer~mbnia realrzada na Can cf elarra, $ que soa ao mesmo tempo 
como o canto de cisne de uma classe em extingo e o casamento com os 
novos tempos, simbolrzados, no romance, por Luis Carlos, decidido a en- 
riquecer por todos os meios. 

Depois do casarnento, o visconde retira-se de novo para a Europa, 
onde provavelmente lrla viver das rendas proporcionadas por titulos e ac;6es 
das corn anhias que ajudara a fundar e por seus imbveis, quem sabe al- 
gum vel E o casarso convertido em casa de cbmodos. 

Antes de sair de cena - exatamente em 1903 - visita os amigos e 
despede-se da cidade sobre a qual logo se abateriam as picaretas do Bota- 
-abaixo. 

Foram de bonde, nas primeiras tardes, a S90 Crist6vi0, ao Rio Comprido, 
ao Sop4 da Tijuca, onde a repirblica sur reendera um resto de velhos roprietlrios. 

io secular surgia-lhe a ca& pauo, porque s6 esse havia, d!a c i h d e  nova 
para o a ! ~ k ~ ~ o s .  Moradias roloniais corn o telhado mourisco exendendo-se em al- 
pendre ao correr das quatro 4g;uas; casarbes do primeiro reinado, de escadarias frente 
e palmeiras no  ponIo,  aprovectados em utilidades subalternas e esboroando-se na ver- 
dura dos frondosos pomares. Vendo-os mudados em casas de c6modos, o reboco das 
fachadas estalando, toalhas rotas e trapos miseros a secar nas 'anelas onde, outrora, 
panejaram as ricas cortinas das noites de partida, o Serro verde evocava as criaturas 

ue ali viveram, os sonhos, as paix&s que neles se inflamaram com as idbias da In- 
jepend$ncia e o romantismo nacionalista de 1831. (p. 36) 

E muito interessante tambkm a cena de .despedida ao visconde. 0 
tema da conyersas50 erltre os ami os aglomerados no cais Pharoux erarn 
as obras proretadas pelo prefeito bererra Passos, reckm-empoaado com 
"poderes ditatoriais '. Um dos ersonagens C Ant6nio Emtlio, contem- 
porfneo de Luis Carlos na Facu ! dade de Direito de S90 Paulo e ue con- 
se ira re eleger deputado. (Em camaradagem corn os colegas, jefinia a 
po F ltica como sendo a "ci6ncia das reeleis6es".) 

Examinaram e resolveram o problema da civilizac90 ou n9o civilizac;lo do 
Rio. Para as matronas, o Rio 1190 se civilizava; para AnrBnio Emilio, sim, civilizava- 
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se, Para rlas, o Rio despira-se do encanto de C o n e  modesta e pacata, imitando a fa- 
milia imperial, e nletia confudo com seus reis de quadriinio. AntBnio Emilio, que 
o Rio civilizava-~e porque o povo n i o  destruia os jardins sem gradil. Isso provava 
a amenidade dos costumes cariocas. (...) As opiniaes entre tal gente, que o programa 
do Prefeito n io  ameacava, desencadeavam-se favoriveis. Mas uma das damas do Se- 
gundo Reinado perguntou: 

E o senhor acredita que essas obras ti0 faladas se realizem, ou. .. - Se acredito? Ah! Ah! Mas, o r  que 1190, Sra. Baronesa? HI os recursos es- 
senciais para os empreendimentos: finhelro, iniciativa e coragem. Grafas a Deus a 
politica financeira do Murtinho revi orou o crCdito do pais. 0 s  nossos compro- 
missos v i o  sendo solvidos sem dificubades; gozamos II fora a maior confianca; os 
capitais estrangeiros entram-nos a rod0 pela porta; o Governo quer trabalhar, quer 
banir a febre amarela, quer transformar a cldade, quer construlr portos! 

A ilustre senhora penitenciava-se: 
- Bem, eu perguntava, porque os jornais ... 
- 0 s  jorna~s ... 0 s  jornais ... 0 s  jornais!(p. 53) 

Sublinho a refertncia ao fato de que o programa do prefeito "n90 
ameasava essa gente", lembrando que, muito. royavelmente, o visconde 
e essas damas viviam 1 custa de rendas imobi~ir ias  gqe, mesqo com as 
desaproprias6es, seriam mantidas pelos titulos da divida phblica. 

Se Luis Carlos e AntBnio Emilio sirnbolizam uma classe mtdia que 
se deu bem corn o advent0 dos novos tempos, h i  aqueles que se deram 
mal. N o  romance, esse pa el t desempenhado por Plinio, que encarnava P o revoltado. Nordestino, ormado em d~reito, sem padrinhos influentes, 
tentara advocacia de porta de xadrez, e sobreviviakomo professor par- 
ticular de latim, portuguts e geografia. . Maltrapilho, . comendo .. . o p3o que 
o diabo arnassou, desprezado pelos amlgos bem suceldos, tornou-se um 
revoltado. Passou a ler ass~duamente o Correio da Manha", o mals feroz 
jornal de oposicSo. 

Como os rapazes da Escola Militar, quem quer que protestasse contra a va- 
cina obrigatAria, contra as demoli~bes, contra o Governo, merecia o seu ylauso,.o 
concurso da sua coragrni sertaneja. Freqiientava, ?A noite, as sociedades operarias. Dls- 
cursava. Corria a ouvir as prCd~cas dominicais de Teixeira Mendes, na Igreja Posi- 
tivista. Lia a Politica Positivista. Distribuia em casas de familias, b senhoras, boletins 

ue afirniavam em gordas letras, conter a linfa vacinica peifonhal e que mCdicos da 
Zalide Pliblica haviam de vacinar as senhoras nas coxas e nas nadegas. (p. 89) 

Uma das cenas mais ricas e elucidativas do romance t a da visit? 
de Luis Carlos, Plinio e o BarZo de Miraflor a um velho sobrado do Prl- 
meiro Reinado, na Rua de SSo Pedro, que iria, em breve: ser demol~do 
pela Prefeitura. Luis Carlos fora contratado pela proprietaria para obter 
uma indenizapgo mais vantajosa. 

0 s  tr6s visitavam o sobrado quando ouvem "o baylho das ciclopes 
se aproximando". Saem i rua, caminham em direszo as demo11c;ties. 

Para a banda do Boqueido, homens em man as de camisa e chapeiraes ope- b ravanj, suspensos, nos anda~mes. Nos oitdes, que tin am sido fundos de outros prb- 
dios, e que o papel de forros'velhos coloria, jaziam pilhas de caibros, ripas, traves, 
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l a n p s  de escada, ferragens. Camponeses euro eus desenterravam grades, canos de 
gbr e igua, com os quais repontavam chapas de Pog2o, prates, urinbis de Agata 
amolgados. (p. 112-3) , . 

Plinio, o revoltado, critica as demoligaes: 

Um descalabro destes, uando se morre 1 fome no senlo! Milhares de contos 
para botar abaixo um bairro !a cidade, com as praias cobertas de irnigrantes, que 
nem ao menos s90 colocados na derrubada, dandese trabalho aos estrangeiros, para 
os filhos d o  pafs, os que t&m sustentado os vagabundos do litoral, agora que a terra 
lhes nega o lo,  serem atirados af 1 toal Nbs n b  precisamos de avenidas, Sr. Badol 
Carecemos f de e r o l  transpones, protecb 1 agicultura, hlbitos de trabalho, edu- 
caclo cfvica. ~ r a t a m 2 i s s o  as oligarquias? Tratarn? 

L u i s  C a r l o s ,  o a m b i c i o s o ,  c o n t r a p a e  os 
imprensa pr6-governamental. Para ele, o ue 

- Ihe rendem dinheiro. Alem do caso do so 5 rado ue 
fora procurado tambem por um Visconde da &anj., 

(...)fortuguh que enriquecen no Brasil e r e  ausentava no Reino, onde vivia, 
com o tftu o e a mulher, numa quinta em Trls-os-Montes, para dirigir a venda de 
umas casas sujeitas ao Bota-Abaixo. 

A uestiio entregue a Luis Carlos im licaria o despejo de umas her- 9 deiras ve has e desamparadas. Num mon logo intimo com sua consci- 
&cia, diz de si para sl: 

g 
Mas a ocasilo k de aproveitar. As demoligdes e s t b  distribuindo dinheiro a 

rodo. H i  gente que enriquece vendendo escadas e canos velhos, ue o Governo aban- 
dona. He, de c r u u r  os bragos e mandar ao bispo o que me %ega? (p. 125) 

CJ?uamo ao barfo, assistia a tudo atbnito e passivo: "Na sua mente 
aturdi a, o futuro fechava-se em escuridiio mistenosa, dentro da qua1 os 
ciclopes avangavam e nada mais (...)". 

Encontram-se os tr&s com um comerciante portu &s, Abilio Cor- 
r~ ia ,  corn firma na Rua do Hospicio. Ele, que personi ica o espirito ro- 
uneiro, protesta tambkm: 

r 
- Ihe parece? Para mim, isto equivale a um cemit6rio. - emitkrio? 
. E cemitkrio bombardeado, se me faz favor. Que diz Vossbncia, Sr. Barlo? - Com boa vontade ... - C1 comi o n lo  h i  boas vontades nem m b  vonhdes, que me tirem do bes- 

tunto esta innnickde. Apear por um mero decreto a parte mais comercial desta bela 
cidade!!! Expulsar uma tal data de comerciantes! Nem que fosse um bairro de judeus! 

Discutiam entre si quando, de stibito, aparece Pereira Passos, so: 
zinho e tranqiiilo ... 
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Ali estava ele - o monstro. Trajava um simples palet6 azul, c a l ~ a  de listras, 
chap& de feltro. Alto, a barba branca es ontada, as sobrancelhas espessas'sombreando- 
Ihe os  olhos pequenos, que examinavaf  enh hum dos quatro sabla - nem o tradicio- 
nalista, nem o ambicioso, nem o rotineiro, nem o revoltado. Percebiam que as bastas 
sobrancelhas se arqueavam para as ruinas, apenas isso. Ele passou sem os ver. E da 
passagem, t l 0  pr6xima, restou-lhes s6 a mem6ria de uma corpatura gigantesca e de 
uma terr~vel serenidade. (p. 112-116) 

Um bom exemplo de como os executores da remodelas90 da cidade 
formulavam a nova rela@o entre o Estado e o urbano, C o discurso pro- 
ferido por Aureliano Portugal, em.26 de fevereiro de 1906, inaugurando 
na P r a ~ a  da G16ria, localizada na Avenida Beira-Mar, recCm concluida, 
a fonte artistica presenteada pelos industriais portugueses Adriano Ra- 
mos Pinto & IrmSosJ. 

A t8nlca do dlscurso era, naturalmente, a ce1ebrac;So da regenera~ilo 
estCtica e sanitaria da capital. Seu autor busca demonstrar ue essa trans- 
f o rma~ io  resultou de uma luta contra o passado. Historian ! o a forma~io  
do Rio de Janeiro, apresenta-a como um rocesso evolutivo que com- 
preende duas etapas: a primeira, caracteriza 'f a como a luta do homem con- 
tra os obsticulos naturais ue tolhiam a expansio da cidade (bra~os de . 
mar, pintanos, morros etc). 

Ao contrario de outras cidades, como Londres, Buenos Aires e Nova 
York, cujo crescimento se fizera i custa da absor~io de nhcleos jl for- 
mados de populac30, 

(...) o Rio de Janeiro cresceu sempre por expando centrifuga, lenta, a prin- 
cipio, mas constante, conquistando, palmo a palmo, i natureza rebelde, o teireno 
ingrato e desabitado, amanhando-o, melhorandw e implantando nele o habitat de 
sui  populaplo que se estendia. 

Entretanto, essa etapa "natural" devia, forsosamente, por acumu- 
1ac;io de erros, ser superada por uma nova etapa,.,caracterizada pela im- 
postc;?o de normas visando redefinir seu crescimento em func;io de 
ob~etlvos determinados. Em lugar do crescimento natural, desordenado, 
espontineo, o crescimento racional e sistemltico. 

Uma expans30 assim feita, para muitos lados simultaneamente, sem obedecer 
a uma norma fixa, a uma rota prevlamente assinalada, um desenvolvimento oriundo, 
por fatalidades sociais, muito mais de iniciativas individuais que de impulsos cole- 
tivos, por certo devr estar longe de apresentar o cunho sistemkico que C pr6prio 
das obras verdadeiramente esteticas. 

O 1  
rande obsticulo que se antepunha A execu 90 desse plano era 

a necessi ade de destruir, em grande parte, para fad-  a de novo, "a obra 
humana, quase trCs vezes secular. 

f 
Contudo, esse trabalho de destruic;so - que esti na esskncia da re- 

novac;io urbana - envolve mais do que a derrubada de paredes antigas, 
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impassiveis. As paredes, cuja ar 
alojam homens que moram, 

ue mantCm entre si uma l a  renovagbo urbana, 

Consideramos agora o Rio com uma populaFBo trts ou quatro vezes maior 
que SBo Paulo, corn uma irea enorme, devido ao hbmero de habitantes e princi- 
palmente 1 sua topografia dificil (montanhas elevadas e vales apertados) por onde 
a cidade se desenvolve em ruas estreitas e sinuosas; cbm um centro comercial de pri- 
meira ordem, abrigando-se em predios feios, anti-higicnicos, mas de um alto valor 
locativo e vendbvel, pertencentes a individuos emperrados, refratirios is mais ra- 
zolveis reformas, murtos dos quais n3o tern a ui domicilio e por isso desinteressam- 
-se dos melhorarnentos locais e s6 querem au?erir o maior rendimento possivel dos 
seus ini6veis (...) quem mora em L~sboa, Porto oufParis importa-se pouco com as 
ruas estreitas, escuras, sujas, ma1 calcadas do Rio, contanto que o rendmento de prk- 
dios chegue para se ver e se gozar de coisa melhor por li, onde todo o mundo ad- 
quiriu o hibito de viver confortavelmente. 11 Cada melhoramento nesta cidade 6 uma batalha renhida. Contra ele h i  
quiosques, h i  companhias falidas, h i  herdeiros ressuscitados, hd politicos de quar- 
teiraes, politicos estaduais, politicos quadrados, redondos, triangulares, uma coorte 
caricata de camundongos "encartolados"; h i  o vendeiro da esquina, e a sinhi velha 
fabricante dr balas, h i  tudo, uma saraivada formidi+l de coisas e de pessoas a exigir 
dinheiro4. 

0 GOVERN0 FEDERAL NA REMODELACAP E SANEAMENTO DO 
RIO DE JANEIRO 

I1 
Em 1902 foi indicado candidato oficial1 sucesszo de Cam os Sales na pre- B sidihcia da Repliblica o paulista Rodrigues Alves, gran e fazendeiro de 
cafk de Guaratinpetl, presidente do Estado de S30 Paulo desde 1900, com 
ulna longa carrelra politica exercida no Impbrio. Sua candidatufa asse- 
gurava a permanencia da chefia do govern0 republicano, pela tercelra vez, 
em mbos de um representante da grande bur esia cafeeira paul~sta. Es- 
tava em vigor a famosa politica do 'nfk com Fte": o vice-presidente era 
mineiro. 

Na o osigbo, as facgaes preteridas das oligarquias estaduais reagiam P contra a a Irma bo da incontestivel supremacia politica e econbm~ca da 
bur uesla do  cak. Um dos oposicionistar mais at-uantes era Pinheiro Ma- 
yha 8 o, representante dos randes estancieiros do  Rio Grande do Sul; ad- 

(i verslrios do candidato pau ista eram tambkm as bancadas de Pe5nambuco 
e do Maranh50. A oposi~30 centrava fog0 nos antecedentes politicos mo- 
narquistas de Rodrigues Alves e exigia a eleigbo de um "republicano h ~ s -  
t6rico". 
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Na formas90 de seu rninistirio, Rodrigues Alves sobre 6s-se aos in- 
teresses politicos reglonais. 0 s  nornes por ele escolhidos f oram os do 
baiano J.J. Seabra para o Ministkrio do Interior;(de Lauro Muller (major 
do Exkrclto,'da arma de en enharia) para o Ministkrio da Via~5o e Obras 
Pdblicas; de q o l d o  de %ulhBes, para a Farenda; do rnarechal Argolo 
e do  almirante Julio de Noronha, para as pastas Ha Guerra e da Marinha; 
e do Bar50 do Rio Branco para o MinistCrio das RelasBes Exteriores. 

A maioria das obras historiogrificas ou cronisticas sobre esta Cpoca 
"explicarn" o governo Rodrigues Alves a partir de um encadearnento cau- 
sal e cronolbgicp invariivel. Urn born exemplo dessa concep~iio rnecbica, 
emplrlsta, pres~d~da pela nos90 burguesa de "pro~resso", encontra-se no 
livro de Gast9o Pereira, Rodrigues Alves e sua 4oca: 

Na histbria C ceno que nada se faz por acaso. Tudo obedece a urn encade- 
amento 16gico. 0 s  fatos, por mais independentes que parecam, intercalam-se irre- 
missivelmente na sCrie progressiva das causas e dos efeltos. Obedecendo a essa lei, 
os historiadores explicam: o governo pacifists de Prudente de Morais, preparou o 
ambiente para Campos Sales, e este, por sua v a ,  tornou, com sua politica financeira, 
capaz a Cpoca de realizafi3es prdticas que Rodrigues Alves inaugurou (...). A reno- 
vaiflo operada nesse perlodo, C preciso did-lo, tem seu princip~o no ventre das fi- 
nancas ue oa uim Murtinho concertara com ['esprit draconien de eficiincia e de 

9 J q  controle . 
I/ 
Il 

Segundo J o d  Maria Belo, a Repdblica passava da fase doutriniria 
fase construtlva, ou do plano de estruturas50 juridica para o da estru- 

turas30 econ8mica6. 
A rernodelac;90 e o sanearnento da Capital Federal constituiarn pon- 

tos bisicos (sen50 os principais) do ro rama de overno de Rodr~gues 
Alves. No  Manifesto 1 NasSo, divu f ga k o em 15 e novemsro de 1902, 
quando foi eleito presidente, declarava: 

% 

Ao3 interesses da imigraplo, dos quais depende em mlxima pane o nosso de- 
senvolvimento econ6mic0, prende-se a necessidade do saneamento desta capital, tra- 
balho sem dhvida dificil porque se filia a um conj ntojide providencias, a maior ane 
das quais de execuc3o dlspendiosa e demorada. 8 preciso que os poderes da iep6-  
blica, a quem incumbe t l o  importante servico, facam dele a sua mais $ria e cons- 
tante preocupaglo, aproveitando-se de todos os elenientos de que puderem dispor 
para que se inicie e caminhe. A capital da Re Gblica ~ i l o  pode continuar a ser apon- 
tada como'sede de vida dificil, quando tem Ertos eldmentos para constituir o mais 
notlvel centro de atraclo de bracos, de atividades'e de capitais nesta parte do 
mundo7. 

J I  em outubro de 1902 - antes, portanto, do inicio de seu gqverno 
- fora promulgada uma lei autor~zando o lansamento de um emprestlmo 
em titulos papel ou ouro, "destinado aos rnelhoramentos dos portos,da 
Repdblica, que correspondesse, por seus juros e amortizasaes, as respbn- 
sabilidades que para cada porto pudessem ser prov~das pelas taxas que ne- 
les fossem cobradass. 

0 emprPstilno visava A lnelhoria dos portos da Rephblica, mas foi 
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empregado sb no Rio de Janeiro. Em sua primeira Mensagem ao Con- 
esso, em maio de 1903, Rodrigues Alves justificava a prior~dade As obras % porto da ca ital, deixando para mais tarde as do Recife, Salvador, Be- 

lkrn, Manaus, ! antos e da bac~a do Rio Grande do Sul. 

0 s  defeiros da Capital afetam e perturbam todo o desenvolvimento nacional. 
A sua restauras80 no conceit0 do  mundo serl o inicio de vida nova, o incitamento 
para o trabalho na irea extensissima de um pais que tem terras para todas as culturas, 
climas para todos os povos e exploras6es remuneradas para todos os capitais. 

As condisBes gerais de salubridade da Capital, alCm de urgentes melhora- 
mentos materiais reclamados, dependem de um bom serv i~o  de abastecimento de Igua, 
de um sistema regular de esgotos, da drenagem do  solo, da limpeza phblica e do as- 
seio don~iciliar. 

Parece-me, porCm, que o serviso deve comecar pelas obras de melhoramento 
do porto, que tern de constituir a base do  sistema e h90 de concorrer n io  d ara 
aquele fim utilissimo, como evidentemente para rnelhorar as condigdes de trabayho, 
as do comCrcio e, o que nHo deve ser esquecido, os  da arrecadagzo de nossas rendas9. 

Assim que Rodrigues Alves assumiu a presidbcia, iniciaram-se os estu- 
dos e as negociacdes ara as obras portulrias. Em maio de 1903, f o ~  as- 
sinado com Rotschil cf and Sons o contrato do emprestimo de 8.500.000 
libras, ao tip0 de 90°h, juros de 5% garantido pela hipoteca de uma taxa 
especial de 2% our0 sobre a importaclo (onerando, portanto, o consumo 
interno) e por todas as outras rendas dos ponos e docas. 

Em junho, foi autorizada a emisslo de titulos da divida interna, no 
valor de 17.300 contos, para encampa~lo das numerosas concessdes re- 
lacionadas ao melhoramento do porto, que vinham se sobrepondo desde 
a dkczda de 1870. 

De concreto pouco resultara dessas concessdes, que nlo passaram 
de bons ne bcios especulativos, inclusive no momento em que foram I s -  
solvidas pe k o Decreto n04.939 de 28 de agosto de 190610. A mais antiga 
datava de marpo de 1879. PossidBnio de Carvalho Moreira obtivera au- 
torizac;lo para arrasar o lnorro do Senado e aterrar os pfntanos existentes 
entre esse morro e as Ruas Conde d'Eu, Estlcio de Sl e Visconde de Inha- 
h a ,  seguindo dai pela Rua de S. Cristbvlo, ate os limites desse bairro, 
ao lado do mar. 

Nessa extensa Area, abriria ruas e prasas, para vender ou arrehdar 
prb ria conta, de acordo.com 
de I% elhoramentos da Cldade 

ois, em maio de 1879, o govern0 autorizara o-en- 
S u o ,  Francisco Jose Gon~alves Agra Fdho 

e Filadelfo de Sousa Castro a aterrarem a lrea compreendida entre as 
praias dos Llzaros e Formosa e as ilhas dos Meldes e das M o p ,  e a ar- 
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rasarem pane do morro do Pinto para a construglo de um cais naquela orla. 
Caberia ainda aos concessionirios replarizar o curso do canal do 

Mangue e prolongl-lo at6 o hospital dos Lazaros, e regularizar, tambbm, 
o curso dos rios que desembocavam no canal (obras igualmente previstas 
no plano da Comisslo de Melhoramentos). 

Entre suas obrieac6es. incluia-se a de construir um edificio com aco- 
modasbes para mil oceiiri&, cobrando-se alu 6is tabelados pelo. governo. 

Em contrapartida, teriam a proprieda cr e das terras conquistadas ao 
mar, qFseriam recortadas por ruas e loteaifas, conforme um plano que 
ji tiriham apresentado I Diretoria de Obras PGblica?; ozariam do direito g de desapropriaglo e de explorar, na irea do cais, 11x1 as de carris para . o . 
transporte de cargas e passageiros, assim como armadns e pontes desti- 
nadas I atracaglo de navios, dos quais seria cobrada uma taxa fixada pel0 

0 s  gOvernO. lanos % esse v to  empreendimento imobilibio e portuhrio foram apro- 
va x os em 1 8 8 d  

Outra concesslo revogada pelo decreto de agosto de 1903 datava de 
setembro de 1889. 0 concessionlrio era o grande banqueiro, financista 
e testa de ferro visconde de Fi eiredo, que em fevereiro de 1904 foi ofi- f'? cialmente autorimdo pelo pre eito Pereira Passos a negociar? na Europa, 
a contrataf30 do emprestimo ara os melhoramentos municipais. Fiiuei- 

B P redo retendia executar um p ano organizado pel0 engenheiro ingles Ja- 
mes runlees, que consistla em: 

. uma grande bacia abr~gada, provida de um sistema de cais, guin- 
dastes e elevadores hidriulicos, trilhos etc. onde os navios pudessem atra- 
car diretamente e carregar e descarre4ac com maior rapidez e economia. 

. armazins e a1 endres para deposit0 de mercadorias; uma linha fer- 
roviiria comunican G? o as docas e a\rmaz6ns com a E.F.,D. Pedro 11;. uma 
Area cgntigua Is docas destinada a construgio. de edificios comeraais. 

A semelhanga das companhias ferroviirias, obtivera a garantia de 
juros de 6% ao ano, cal~vlados sernestralmente sobre o capital em regado f nas obras. Para o pagamento dos juros, a amoqiza~lo do capita , as des- 
pesas de conservag30 etc., o governo arrecadaria, por conta deste, taxas 
de, no miximo, 2% sobre o valor da im ortag.50 e 1% sobre o da expor- 
tal;3o. Esses recursos seriam acrescidos f as tarifas cobradas I ferrovia do 
concession4rio (o trans orte de imigrantes e suas bagage?sseria gratuito) 
e do produto do arren 1 ament? dos terrenos nio necessaries para o fun- 
cionamento do sistema portuarlo. 

A concesslo foi revalidada em dezembro de 1898, com todas as van- 
tagens e 8nus que tinham na ipoca a? Docas de Santos. 

0 estudo de R. Magalhies Junior sobre Rui Barbosa traz infor- 
ma~bes que permitem avaliar o ape1 desempenhado pel0 visconde de Fi- 
gueiredo, grande tubardo das finanfas, considerado o "John Law do 
encilhamento brasileiro". 

0 encilhamento comeSara durante o gabinete Ouro Preto. 0 riltirno minis  
tCrio da monarquia trazia pianos de auxilio i lavoura, desorganizada pela abolig90, 
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e pretendia regl~lamentar as emisdes, a cargo de bancos paniculares. Tinha Ouro  
Preto um ban u e i ~  n de sua confianfa: Francisco de Fi ueiredo, visconde desde 1879, 
elevado a conge quinze dias antes da proclamas50 d! Repbblica". 

Em setembro de l.889, Ouro Preto concedeu ao Banco Nacional do 
Brasil, presidido por F~gueiredo, a faculdade de emltlr b~lhetes ao por- 
tador. conversiveis em ouro. A vista. N o  m e m o  dia. o ministro da Agri- 
cultuia outorgou ao visconde a concess3o ara melhoramentos ortu&;bs, P que deu orlgem d Companhia de Obras hidrlulicas do Brasi , em plena 
febre do  enGIhamento: 

Tamanhas foram as criticas aos favores excessivos concedidos ao 
grande banqueiro que Ouro Preto, As vesperas da queda da monarqula, 
acabou or estender a faculdade de emissfo a dois ouyros.bancos..Quando 
RUI ~ a r i o s a ,  ministro da Fazenda do Governo Provrs6r10, ampl~ou a po- 
litica de emissaes a tr&s bancos particulares, cada um deles operando em 
deter~ninada zona do  pais (Norte, Sul e Centro), o contrato com o Banco 
Nacional do Brasil foi mantido. 

As medidas de Rui Barbosa provocaram s6ria.s divergtncias no ilnbito 
do govern0 (que resultaram na demissio de Aristides Lobo e DemCtrio 
Ribeiro, lnintstro da Agricultura, ColnCrcio e Obras PGblicas), e tainb61n 
violentas criticas por parte dos grupos capitalistas excluidos desse gigan- 
tesco consbrcio monopolista. Na guerra de imprensa contra Rui, destacou- 
se Paulo de Frontin, que o atacava pela\s iginas do DGrio de Noticius. f Antes de escrever estes artlgos, Front~n,  a rente de uma comiss5o de em- 
preslrios, entregara a Deodoro um memorial de protest0 contra os bancos. 

A cornissilo, certa de que no vosso alevantado espiri'to nunca perpassou a idCia 
de cercear a liberdade da indbstria, nern o dcsrespeir aos rojetos de iniciativa in- 
dividual, c&nscia, igualmente, de n90 ter o eminente esta8sta que ocupava a pasta 
da Fazenda tido a mais leve intenslo de criar (...), ara os bancos de ernisszo, pri- 
vile io exclusive de execus50 de melhoramentos pb&icos e monop6lio da indbstria 
na Wepbblica dos Estados Unidos d o  Brasil, convicts, firmemente, de ter a franca 
concorrDncia para a construs50 ou explorasio das obras pbblicas e a plena liberdade 
industrial e comercial notlvel adepto d o  Ilustrado Ministro da Agricultura, ComCr- 
cio e Obras PGblicas, confia ue serio respeitados esses principios e, conseqiiente- 
nlente, interpretados ou mo%ificados os artigos do decreto que se tern querido 
considerar contrlrio deles. 

Em 1890, Paulo de Frontin fundou a Empresa Industrial de Melho- 
ramentos do  Brasil que, no mesmo ano, obteve de Francisco.GlicCrio, mi- 
nistro da Agricultura, CornCrcio e Obras PGblicas, concessio para realizar 
melhoramentos portuirios na capital. De todas as concessaes revogadas 
por Rodrigues Alves, em 1903, essa 6 a que nos interessa mais de pertoll. 

A empresa sobreviveu 43 anos, de 1890 a 1933. Em seus dois pri- 
meiros anos, ue coincidiram corn o auge do Encilhamento, teve ulna as- 
cens5o mete \ rica, acumulando numerosos pro etos, aquisi~bes e 
incorporac;bes vinculadas i construc;io de estradas e ferro e a melhora- 
mentos urbanos e portulrios: 

k 
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A Empresa, que n lo  pleiteava diretamente os favores do governo, era pro- 
curada para realizar o que outros tinham obtido. Despachadas as concess&s, dias de- 
pois apareciam os beneficiaries n o  equeno sobrado da Rua Primeiro de Marso n? 
80, para negociblos e transferir h fmpresa a obrigaflo de levar avante o empreen- 
dimento. 

Foram tantas as transferencias, tantos e t i 0  avultados os empreendimentos, 
que teve necessidade de ir aurnentando o capital inicial, primeiro para cinco mil con- 
tos em julho de 1890, depois para 25 mil em dezembro desse mesmo ano, logo em 
seguida para 100 mil em janeiro de 1891. 0 s  dois anos de euforia inflacionirla pas- 
saram, veio a crise em fins de 1891, e a empresa se foi desfazendo de grande parte 
de suas obri asdrs. 

Por tfm, concentrou os esforgos em preparar as obras do Cais do Pono do 
Rio de Janeiro, e arabar a construfio da Estrada de Ferro que tinha seu nome". 

Vale a pena nos determos no amplo leque de atividades e negkios 
c?m qve se envolveu. Na pr6pria se$io, inaugural, de maio de 1890, a 
dtretorla aceltou o encargo de construlr um trecho da E. F. Bar30 de Ara- 
ruama, no Estado do Rio, que lhe foi transferido pel0 preso de 26 contos 
or km, recebendo o concessionlrio pela transferencia 500 mil rbis por 

Em, e 20°/o sobre a renda liquida. 
Outras concess5es foram, em seguida, absorvidas: uma ferrovia li- 

ando Santos a S30 Roque e Itu, em S b  Paulo; a E. F. de Vassouras, Pati 
$0 Alferes e Petr6polis, servindo a uma mna de fazendas de cafC ainda 
pr6speras; no Norte-Nordeste, ligas6es ferrovilrias de Caxias ao Ara- 
guaia, Cantulria ao Crato, prolongamento da Ferrovia de Teresina e Pe- 
trolina, da E. F. Tocantins etc. 

A empresa investiu pesado, tambCm, em empreendimentos agrico- 
las. Em junho de 1890, incorporou a Companhia Brasileira Torens, li- 
gada A formas30 de colBnias agr~colas com imigrantes estrangeiros e colonos 
nacionais. Adquiriu numerosas fazenda de cafc! no Oeste paulista, geridas 
pela Com anhia de Melhoramentos de S30 Paulo, da ual um dos dire- 8 R B tores era arlos Sampaio, futuro refeito do Dist,rito ederal. Invest~u, 
ainda, na produ~fo  de cacau em I1 Cus, cana-de-asucar e a1 odSo em Per- 
nambuco, pecuaria no Rio Grande do Sul e em vhrias in Qtrias na ca- 
p~tal da Rephblica (vidro, fundi@o de ferro, couro etc.). 

% 
Com re1ac;"a aos melhoramentos do porto do Rio de Janeiro, em 

junho de 1890, a empresa firmou um acordo com o Dr. Mello Barreto 
e outros concessionhos para a construsb de um cais entre a Prainha (afual 
P r a ~ a  Maul) e a Gamboa. Na mesma data, aceitou a fuslo :om o projeto 
trazido pelos Drs. Gustavo Etienne e Raimundo Castro .Mala, absorvendo 
tambCm, em agosto, a concess3o dada em 1879 a VieIra Souto. 

Enfim, em outubro de 1890, a Empresa Industrial de Melhoramen- 
tos do Brasil obteve de Francisco Glicc!.rio, pel0 prazo de noventa anos, 
autoriza 30 para construlr um extenso can para at.raca~5o de transatl9ntlcos 
de gran i e calado, da ponta do Arsenal da Marlnha at6 a ponta da Chi- 
chorra ou da Sadde, e dai at6 a ponta do Caju. 

Entre a Prainha e a Ponta da Chlchorra, uma faixa de 60 metros 
seria destinada ao servigo de mercadorias: 40 metros para a insta1ac;a"o de 
duas linhas fbrreas, guindastes hidrlulicos e armazbns e os 20 metros res- 
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tantes para uma grande arteria comunicando a Prainha com o bairro de 
S30 Crist6vZo. 

Em dezembro de 1890, o engenheiro Alfredo Lisboa foi cbntratado 
para fazer os estudos definitivos. E em fevereiro foi adquirida parte da 
~ l h a  dos Melbes. A jun~9o  ao litoral dessa ilha e a das Mogas fazia parte 
da repara~3o do  futuro cais, e a Empresa fez desaparecer as duas com B o esmonte do morro do  Senado, de que era concessioniria. 

Em julho de 1892, Serzedelo Correia, ministro da Agricultura, Co- 
mCrcio e Obras PGblicas, aprovou, com algumas modificagbes, o plano 
geral das obras apresentado pela em resa. 

Entretanto, no fim de 1891 so\reveio a debricle dos ne56cios. In- 
capaz de saldar suas dividas com os banqueiros estrangeiros, o pals foi obri- 

do a se subtneter ao funding Loan e a empenhar, como garantia, as rendas %I Alfindega. A polltica de saneamento financeiro de Joaquim Murti- 
nho, ministro da Fazenda de Campos Sales, mergulhou o pais em pro- 
funda de ress9o econdmica. 

A l!mpreu Industrial de Melhoramentos do Brasil foi paralisando 
seus diversos empreendimentos. Em dezembro de 1892, tentou consoli- 
dar o debito com o Banco Nacional do Brasil. Ao Banco da Rephblica 
- criado em substitui~.a"o a este - ropds, em v90, um emprCstimo para a 
regularizag30 e escalonamento t e sua divida. A empresa liquidou todos 
os neg6cios em andamento, com exceg3o da E.F. Melhoramentos, cujo 
primeiro trecho f o ~  inaugurado em novembro de 1893, ligando as estaqijes 
de Mangueira a Sapopemba (Deodoro)". 

Em agosto de 1897, inic~ou as negociacijes para vender a ca italistas 
estrangeiros 4-130 s6 a ferrovia como a concess30 para as obras l o porto. 
Paulo de Frontin, nomeado diretor da E.F. Central do Brasil (de 1896 
a 1897), foi substituido na presidencia da Empresa Industrial de Melho- 
ramentos por Carlos Sampaio, que embarcou para a Europa com a mis- 
s30 de negociar a transferCncia. Depois de prolongados entendimentos, 
conseguiu vender a concess3o em Londres, em maio de 1898, por 880 mil 
libras esterlinas. A ferrovia, porkm, foi recusada ela firma intermediAria, 
Union Financi6re et Industr~elle, e pela financia ora e empreiteira Anglo 
Brasilian Docks Finance Corporat~on'~. 

S 
Pois bem, em 7 de'jane~ro de 1903, Paulo de Frontin foi nomeado 

es Alves chefe da Comiss30 Construtora da Avenida Cen- 
tral16. R O d r i ~  O! p anos e exp1orac;aes realizadas pela Empresa de Melhoramen- 
tos servlram de base, com modificagBes, para o projeto supervisionado 
pela ComissSo de Obras do Porto, chefiada por Francisco Bicalho. Da 
comisslo exe~utiva, encarregada da su ervisb tkcnica das obras, fazia parte 
Vieira Souto. A firma britanica c.I-f Walker 8r Cia., contratada para a 
execuqlo dos trabalhos do  cais, era vinculada iquela que havia adquirido 
3 concess30 da Empresa de Melhoramentos. Enfim, ficou tudo "em fa- 
rnilia"17. 
. Afirma S. Stein que o contrato foi dado sem concorrencia pbblica - 
1 Walker, 
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(...) por causa, em grande parte, das amizades conseguidas pel0 persistente Jo- 
seph R. Walker, um dos diretores. A tirma criada em 1850 hav~a construido ante- 
riormente as docas Swansea, o canal naval de Manchester e as docas de Buenos Aires. 
0 s  serviros no Rio de Janeiro de 1904 a 191 1 representaram um conrrato de 4.500.000 
libras (...)I8. 

As obras foram iniciadas em 29 de marc;o de 1904, quando j l  estava 
em curso a abertura das avenidas Central e do Mangue, mobil~zando a 
Companhia regularlnente mais de 2 mil homens.. 

A ESTRUTURA PORTUARIA ANTES DA MODERNIZACAO 

Partimos do suposto que a estrutura portulria existente - 
Ihe correspondla - n30 condiziam com as novas necessidades a cidade coloca %ue as 
pela acumulac;30 e reprodusgo do capital, pela circula~30 das mercadorias 
e da forsa de trabalho (imigras90) e pelas exigencias fiscais do pr6prio Es- 
tado. 

A leitura do pequeno livro do vice-c8nsul da Fran~a  no Brasil, F.A. 
Georgelette, Le ort de Rio de Janeiro, nos d l  uma ideia de como fun- 
cionava o comp f exo portulrio antes das obras de modernizac;30. Nas pri- 
meiras piginas, o autor descreve a geografia da baia e enaltece suas belezas 
naturais, que tanto impact0 causavam aos estrangeiros. Em seguida, acom- 
panha o trajeto que faziam os navios desde que penetravam na baia, pas- 
sando diante da fortaleza de S90 Jozo. Da perspectlva de bordo, os viajantes, 
ao contemplarem a cidade, discerniam t r b  zonas urbanas bem distintas. 
(Esse olhar o Rio de Janeiro com os olhos de um estrangeiro era mais 
do que um simples recurso de orat6ria: fazia parte da ideolo la moder- 
nizadora e da estrategia politica que presidiram a remodelas30 $ a capital.) 

Se undo esse autor, as primeiras imagens eram as da orla de Bota- k fog0 e F amengo, "luxuosos quarteiraes aristocr6ticos, arrabaldes sober- 
bos e de feig3o totalmente moderna, dignos de figurar nas mais 
encantadoras cidades e~rop6ias'~". Ao ultrapassar a ilha de Villega non, d por trls da qua1 ficava o "po~o", profunda depress30 maritima on e an- 
coravam os navios de guerra, o observador avistava, numa transi~9o brusca, 
a velha cldade colonial, com seu denso aglomerado de construl;6es e seu 
movimento comercia1 febr~l. 

0 s  navios detinham-se nas proximidades da ilha Fiscal, em fate do 
cais Pharoux (Prasa XV), e ali recebiam a visita do Servi o de Saude e 

P F da AlfAndega. 0 s  assageiros dese~nbarcavam nas barcas, anchas ou re- 
bocadores que evo uiam ao redor do navio.e, no cais, misturavam-se com 
os passageiros dosfewyboats vindos de Nlter6i e das ilhas. 

0 s  navios que fazialn escala no Rio, trazenldo somente passageiros 
ou correio, podiam ancorar naquela parte da baia; os cargueiros prosse- 
guiam e ancoravam depois de contornareln a ilha das Cobras. Em frente 
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a essa ilha, tendo ao fundo o morro de S9o Bento, ficavam os armazens 
da Alfiindega e o chamado cais dos Mineiros. A ilha e o cais eram se- 
parados por um canal estreito e pouco profundo por onde s6 transitavam 
pequenas embarcaq3es. 

0 ancoradouro defrontava a outra vertente do promont6ri0, cuja 
orla se prolongava at6 a ponta do Caju, passando pela Prainha, Sahde, Gam- 
boa, Saco do Alferes e S. Crist6vLo. Toda ela era ocupada pelos chama- 
dos quarteiraes maritimos, os mais populares e insalubres do Rio. 

Continuando a leitura de Georgelette: 

Essa enseada C abrigada por numerosos morros que se elevam no territbrio 
urbano, impedindo que a brisa marinha e os ventos de mar alto circulem livremente 
e vivifiquern o ar superaquecido que ai se respira (...). Al6m disso, era pouco salubre. 
A febre amarela, que, at6 h i  pouco tempo, grassava com maior intensidade prin- 
cipalmente nessas paragens, constiuia entrave muito k r i o  ao desenvolvimento do porto. 
............................................................. 

Quantas embarcasdes, sobretudo veleiros, recusavam-se a aceitar frete para 
o Rio! Quantas equipagens foram dizimadas ai, durante os longos dias de estadia, 
que transcorriam com uma lentid50 desesperadora! 
............................................................. 

Ao longo de todo esse litoral, entreconado de ruas sombrias e tristes, com 
habitagaes vetustas e miseriveis, em sua maioria corti-os ou cidades operkias onde 
fervilhrva urna p o p u I a ~ ~ o  heterbclita, erguiamse a i n h  ontem uma grande guanti- 
dade de trapiches e armazkns (...) e inGmeros pequenos cais de madeira ue so eram 
acessiveis i s  embarcafdes de transbordo ou aos pequenos navios de ca80tagem. 

A maioria desses trapiches e armazCns desapareceram juntamente com todo 
esse bairro mals30, sob os go1 es de picareta dos demolidores encarregados de limpar 
o terreno para 0s tnbalhos novo p o r t o  Foi necnsirio conaruir outros, em ca- 
riter prov~sbrio, enquanto n5o ficavam prontos os vastos armazens gerais, bem pla- 
nejados, que en1 breve os substituir"a. (p. 16-17) 

Ao longe, separados do  centro comercial pela Praga da Rephblica, 
estendiam-se a cidade industrial e os bairros populosos, ao longo da es- 
trada de ferro. A orla da baia, dos confins da cidade ate Maul, onde de- 
seinbarcavam os passageiros dos ferryboats corn destino a Petr6polis, era 
constituida de terras baixas e, em grande parte, pantanosas, pontilhadas 
de vilarejos de agricultores e pescadores, geralmente A margem dos rios 
pelos uais desciam, ainda, pequenas embarcagbes.com generos agricolas. 80 alto do lnorro de SLo Bento tinha-se uma visBo panorlmica do 
ancoradouro, repleto de navios de todas as forinas e tonelagehs, uma flo- 
resta de mastros e chamines fumegantes. 0 s  modernos transatllnticos e 
os navios de cabotagem, vapores ou veleiros ancoravam mais ou menos 
pr6ximo do litoral e, a seu redor, evoluiam, num movimento febril, cen- 
tenas de pequenas embarcaq6es. Todo o serviqo de carga e descarga de mer- 
cadorias era feito atraves destes saveiros, chatas ou alvarengas. 

0 s  carregamentos volumosos, como trilhos e vigas, carvLo, cimento, 
as pesadas pegas metilieas para pontes e construgbes podiam ser liberados 
do pagamento dos direitos de alffndega "em l ", e transportados por 
seus consignatlrios para o s  armadns ou trapic fY es que recobriam o quar- 
telrzo maritlmo. As demais mercadorias eram levadas para os quatorze 
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depbsitos pertencentes A AlfSndega; de 15, uma vez cumpridas todas as for- 
malidades fiscais, eram conduzidas a seu destino pelas ruas estreitas e con- 
gestionadas do centro, por caminhoneiros ou pelos bondes. 

As mercadorias destinadas a outros portos do litoral brasileiro ou 
para o Mato Grosso eram armazenadas em trapiches, em re ime de en- 
treposto, at6 o momento do reembarque. Esse servi~o jb n90 ti f a a mesma 
importincia de antes, uma vez que a maioria das llnhas europkias ue, 
a principio, s6 tocavam o porto do Rio de Janeiro e, por vezes, o da Ba % ia 
ou o de Santos, faziam, agora, escala em quase todos os grandes portos 
do litoral, ligando-os diretamente ao mercado internacional. 

Por sua vez, os rodutos de exporta~zo da vasta zona tributbria do 
Rio de Janeiro, trazi cf' os pelas ferrovias, eram depositados nos trapiches 
e, em seguida, embarcados. Ainda segundo Georgelette: 

As embarcagiks para carga e descarga de navios d o  fornecidas ao combrcio 
maritin10 e i s  a~Cncias das linhas de navegac;Io por companhias especiais que pos- 
suem o monopolio de fato desse serviso. Essas companh~as, que d o ,  elas prbprias, 
em sua maioria agCncias das grandes linhas estrangeiras possuem, ou possulam, cen- 
tenas de embarcacdes para o semiso de transbordo de mercadorias a precos que va- 
riam de 4 a 5.000 reis (...) por 100 quilos ou tonelada mbtrica. Desde alguns anos, 
isto I., desde que comesou a ser construido o "novo" cais que, daqui a algum tempo, 
tornari inlitil essa formidivel flotilha de embarca~des (...) as companhias n8o se pre- 
ocuparn mais em rrpari-las e em niantg-las em born estado, de modo que seu nlimero 
dinlinui rapidamenie, en uanto aumentam proporcionalmente as tarifas de locar80 
percebidas pelas quz aitlja est8o em condigbes de navegar. 

Nestes liltimos anos essa situaf8o foi agravada or  um afluxo verdadeira- 
mente extraordinirio de mercadorias destinadas aos t r a h h o s  imensos empreendi- 
dos na cidade, bem como nas regides senidas  pelo porto. (p. 25-27) 

0 MOVIMENTO COMERCIAL DO PORT0 DO RIO DE JANEIRO 

A esse nivel de anAlise, o aspect0 mais importante a ser ressaltado 6 o da 
mudanqa de func;lo do porto do Rio de Janeiro, gue perdia cada vez mais 
sua lmportincia como porto de ex ortaslo de cafe, afirmando-se, em com- 
pensqlo, como centro distribuidor de artigos importados e como mer- 
cado de consumo. As exportasbes de caf6 deslocaram-se para Santos que, 
em 1902/1903, jj. movimentava o dobro das exporta~aes da cap~tal. 

Essa tendencia comesou a se manifestar a partir da dkcada de 1880, 
acentuando-se ap6s a crise de 1888, que modificou drasticamente a eco- 
nomia da provincia e da cidade do RIO de Janeiro. No  period0 1889/90 
e 1893/94, o porto da capital ainda manteve a sua primazia como expor- 
tador de caf6, passando a segundo plano ap6s o Encilhamento. 

A esar dlsso, o Rio de Janeiro figurava entre os quinze principais 
portos f o mundo e vinha em terceiro lugar no continente americano,de- 
pois dos portos de Nova York e Buenos Aires. (Este Gltimo sobrepujou 
o porto do Rio de Janeiro nos prirneiros anos do skculo, gracas a mo- 
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derniza ao da capital argentina e ao grande impulso da produ~iio agricola 
do 

A primeira estatistica relativamente seria sobre o porto da capital 
data de 1879. Nesse ano, entraram 2.941 navios, corn tonelagem de 
1.589.411 t., sendo 1.313 transatlanticos com 1.075.847 t. e 1.628 navios 
de cabota em, com 513.664 t. 0 valor das importasaes foi de 91.029 con- 
tos, e o d as exporta~aes, 106.06.l contos. 

Em 1888, por efeito da crlse, o nGmero de navios transatlSnticos 
caiu para 1193 (1.487.652 t.) e os de cabotagem para 1.279 (560.619 t.), 
perfazendo o total de 2.472 navios; mas, apesar disso, houve significativo 
aumento de tonelagem (2.048.271 t.). 

Nesse ano, o porto do Rio de Janeiro detinha quase a metade do 
comkrcio exterior brasileiro: o valor das importac;aes foi de 
131.369:306$000, pouco mais da metade do valor global do pais 
(260.898:859$000), e o das exportasaes, inferior ao primeiro, fol de 
95.752:91936000, menos da metade do valor global (212.592:272$000). 

A maior queda das exportagaes de cafe ocorreu entre 1893 e 1895. 
A partir de 1898, quando se iniciou a politica de saneamento financeiro 
de Campos Sales, houve ceFa recuperac;so, mas a supremacia, como porto 
de saida de cafe, j6 se havla deslocado para Santos. 

As rimeiras estatisticas regulares e precisas sobre o movimento co- 
mercial . d' os portos foram elaboradas pelo.Servigo Oficial de Estatistica 
Comerclal, criado em 1901. Quatro anos tinham transcorrido desde que 
a economia retomara sua marcha ascendente, a p b  dez anos de crise. 0 
Rio de Janeiro recuperou urn movimento comercial equivalente ao dos 
seus anos de inaior prosperidade. 

Em 1902, entraram no orto 1987 navios transatl9nticos e de ca- P botagem, corn tonelagem tota de 2.632.231 t. 0 valor das importac;aes, 
90.658 contos, superava o das exportaqaes - 69.844 contos. 

Em 1906, os navios transatlanticos e de cabotagem somavam 2.386, 
corn 3.443.004 t., o ue corresponde a urn aumento de mais de 1/3 em 
rela$io 1 tonelagem !e 1888. A tonelagem mkdia, que foi de 1.443 t., era 
muito superior as de 1850 (97 t.) e 1875 (697 t.). N1o obstante isso, a es- 
trutura basica do porto, em 1903, permanecia a mesma da decada de 1870. 

Em 1906, o Rio de Janeiro absorvia 41% do comercio geral de im- 
portaszo do Brasil e uma parcela ainda expressiva das exporta~aes (1/7 
apesa! dos efeitos da crise cafeeira, da perda de parte do comkrclo 2; 
trlnslto e da queda das importagaes de bens de consumo. 0 valor das im- 
porta~aes em 1906 aulnentara 32,6% em relasio a 1902. As duas catego- 
rias de ~naior valor foram produtos manufaturados e artigos de alimentasfo 
e forragem. 

0 valor das exporta~aes, por sua vez, diminuira em rela610 a 1902, 
em conseqii&ncia da crise de superprodusfo do cafk. Embora a rodusfo 
do Estado do Rio ainda fosse expressiva em 1906 (55 mil tony, multos 
fazendeiros dedicavam-se 1 policultura, o que explica, talvez, junto corn 
a expansso da rede ferrovihia, o declinio da importaslo de gkneros ali- 
Inentares. 
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Como dissemos, o porto do Rio de Janeiro tendia a perder im- 
port!naa como porto de tr9nsito ou reexportasZo, visto que as linhas eu- 
rop61as agora fazlam escalas em todo o litoral brasileiro. Dai a necessidade 
de modernizar, tambem, os sistemas portulrios regionais, que, nessa fase 
de "desenvolvimento para fora", constltuiam os pontos de articulac;5o dos 
diversos nhcleos agrlrio-exportadores (ac;$car, cacau, borracha, etc.) com 
o mercado mundial. Rodrlgues Alves de~xara isso claro em sua Mensa- 
em de maio de 1903. A rioridade atribuida ao Rio de Janeiro fora uma 

iecisto essencialmente poPidca, do nhcleo agiriwxportador hegembnico. 
0 porto carioca articulava-se, em ~ompensasZo, a uma zona tribu- 

taria que a expansgo das ferrov~as ampllava cada vez mals (5.910km de 
trilhos vinham dar na baia do Rio de Janeiro). Ain& segundo Georgelette: 

I? certo que, corn a abertura de novos portos em relagi3es diretas corn o e s  
trangeiro, como os de Manaus, BelCm, Recife, Bahia, Espirito Santo e naturalmente 
outros, dentro de pequenos prazos o movimento comercial do porto do Rio de Ja- 
neiro poder-se-ia ressentir um pouco, deixando de ser, como C hoje, o intermedidrio 
entre o combrcio europeu e o dos Estados do Norte. 

Recife, por exemplo tornar-se-5 com prejuizo do Rio de Janeiro, a principal 
esta~?io de carv?io na costa da Amirica do Sul e todos os suprimentos comerciais do 
Norte, ora feitos por intermbdio do orto fluminense, assareo a ser efetuados por 
outros ortos m a s  r6ximos e ijpafmente bem aparelKados. 

b a s  duas infhncias,  orem (...) que atuam para n6s de modos contrbrios, 
predominard naturalmente a 8e rosperidade prbpria, cuja p r o d u ~ i o  terd sempre de 
procurar a sua saida natural p e l  nossa baia. (p. 41) 

A mais importante via de enetra~30 era a E. F. Central do Brasil, 

P R na k oca corn cerca de 700 km. travessava o Estado do Rio ate alcan~ar 
o va e do Paraiba, em Barra do Pirai, onde se bifurcava: um ramal dirigia- 
se a Minas, outro a S5o Paulo. No  inicio do seculo, o govern0 unificara 
a bltola das ferrov~as dos trCs estados, ara evitar os transbordos de mer- 
cadorias. Atraves de Slo Paulo, o Rio j e Janeiro iria, em breve, articular- 
se aos estados sulinos, corn a ligac;Zo da Central com a rede sul(1.740 km), 
explorada, em sua maior parte, por uma companhia belga. A Central es- 
tava vinculada, tambeln, a E. F. Noroeste de Slo Paulo, em constru~30, 
que avansava em dires50 ao rio Parani e ao Mato Grosso, para formar 
uma transcontinental. 

Em 1906, construia-se, ainda, a ferrovia do oeste, para alcansar 
Goids e poupar a viagem de mais de vinte dias que o gad0 exportado por 
esse Estado para o Rio de Janeiro era obrigado a fazer. 

A principal zona tributiria do porto era, porkm, o estado de Minas 
Gerais, que enviava ao Distrito Federal cafk, tecidos e minerais como man- 
gads  (200.000 t: em 1906), ouro, diamantes. Outro item importante era 
o gado, cuja exportas30 para o Rio aumentou de 98 mil cabesas em 1890 
para 273 mil em 1905 e 337.173 em 1906. Do gad0 abatido no matadouro 
de !ants Cruz extraia-se ? couro, que servia como materia-prima para a 
industria local e constituia um dos produtos pr6prios de ex ortac;Zo do P Distrito Federal. Minas, por sua vez, recebia artlgos manu aturados de 
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produ~fo  local ou importados. 
Um detalhe importante: a exportag20 de produtos minerais, como 

o man ants, proporclonava aos navlos transatllnticos uma remuneradora 
car a t' e retorno, possibilitando a redugfo do rego do carvfo importado 
da fnglaterra (800.OM toneladas anuais) - uma as principais fontes de ener- 
gia da indhstria carioca. 

B 
A navega -30 de cabotagem era dominada pelas iinhas nacionais, prin- 

cipalmente o L t oyd Brasileiro, que mantinha servigos regulares bimensais 
e, por vezes, semanais para numerosos portos. intermedibrios. Al6m da 
rande cabotagem nacional, mantinha urn servigo regular entre o Rio de 
aneiro e Montevidku, Buenos Aires, Assung20 e Estados Unidos. B 

Do Nordeste, o porto do Rio recebia tabaco em folha para a pro- 
dug30 e exportayiio de fumo; algo&o para a fabricas20 de tec~dos e para 
exportac;:~; ashcar para o consumo loca! e exportac;do. Do Sul, impor- 
tava carny seca, couro, 19, peles que serviam como matkrias-primas para 
as indhsrrias locais e eram tarnbkm exportados; o carvfo em pedra era todo 
consumido na cidade. 
0 peso mkdio anual da importac;fo estrangeira, nos anos 1903,1904 e 1905, 
foi de 1.129.055 t., assim discriminados: 

MERCADORIAS IMPORTADAS 

CLASSE PESO EM TONELADAS MEDIO 
1903 1904 1905 

Animais vivos e dissecados 824 779 942 848 

Mathias-primas e artigos 
p/artes e indhstrias 648.649 725.161 831.963 735.258 

Manufaturados 104.180 119.583 166.064 . 129.942 

Artigos p/alimenta@o e 
forragens 257.181 246.474 285.366 263.007 

SOMAS 1.010.834 1.091.997 1.284.335 1.129.a55 

As espkcies de mercadorias que mais avultavam no trbfego comer- 
cia1 do porto do Rio de Janeiro (~mportagfo), eram as seguintes: 

MERCADORIAS PESO EM T 

corvao de pedra (mais da metade do total) 600.992 
trigo em glso 120.893 
ferro e afo ma'nufaturados (sobretudo trilhos) 47.516 
madeiras (predominando o pinho) 47.459 
nrroz 32.212 
farinha de trigo 24.900 
vinhos 20.556 
charque 19.330 
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ladrilhos, telhas e tijolas 
queroscne, petr6leo e gasolina 
batatas 
m uinas diversas 
alfn 9 a 

ape1 e derivados 
rerm e a p ,  em barras e em chaps 
bacalhau 

SOMA 

Verifica-se ue preponderam mathias-primas industriais, inclusive 
p?ra a indestria ge construgio, e anlgos de alimentaglo para o abaste- 
crmento da cidade. Essas mercadorias re resentavam 89,5% da tonela em 8: total da importag20 e, em sua quase totaYid.de, eram gtneros que po am 
ser despachados em igua (apenas 1O0/0 da tonelagem total exlgiam arma- 
z6ns especiais para seu recebimento e guarda at6 o despacho pela 
Alfindega). 

Com rela .So exportag20, 99% de sua tonelagem total reduzia-se 
a seis esp6cies h e produtos: 

MERCADORIAS 
caf C 
couros 

principalmente) 

SOMA 

PESO EM T 
194.335 

4.826 
195.246 

14.486 
2.207 
1.095 

0 PROJETO DE REMODELACAO DO PORT0 E SUA EXTENSAO 

Como dissemos, a ComissSo das Obras do Porto utilizou - com retifi- 
cagaes relativas ?I profundidade e ao alinhamento do cais - o projeto da 
Em resa de Melhoramentos do Brasil. Esta projetara um cais continuo, 
des i! e o Arsenal de Marinha at6 a Ponta do Caju, dividido em duas segaes: 
a primeira, at6 a ilha das Mogas, para o servigo de navegaggo internacio- 
nal ou de longo curso (permitindo 8,Sm de calado em mar6 mtdia); a se- 
gunda, da ilha das M o ~ a s  at6 a ponta do Caju, denominado cais sanitirio, 
para as embarca~aes de cabotagem. 

0 projeto oficial previa a construgfo de um cais corrido, desde o 
Arsenal da Marinha at6 pouco alkm da embocadura do canal do Mangue, 
para 8,80m de calado. 0 s  2 quil8metros restantes, at6 a ponta do Caju, 
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A profundidade de 7m nas lguas minimas foi considerada insufi- 
ciente, em face do desenvolvimento da tonelagem dos navios que freqiien- 
tavam o porto. Resolveu-se, de inicio, que o cais teria 15m de profundidade 
total e 10m de profundidade Gtil, mas, por medida de economia, a Co- 
misslo de Obras do Porto resolveu que somente 2.500111 de cais, a co- 
mecar da Prainha, teriam profundidade mixima. No  trecho restante, ati 
a Rua de Sl0 Crist6vS0, o fundo do mar seria dragado apenas at6 8m. 

Contudo, a mais importante modifica~lo introduzida no projeto ori- 
ginal dizia respeito ao alinhamento do cais, ue, por razaes econdmicas, 
era tortuoso, acompanhando as sinuosidades 2 o litoral, com sensivel perda 
de Area disponivel para atracaslo. 0 s  3.500111 de.cais previstos pela Co- 
misslo se estenderiam numa faixa em linha reta at6 o dique da SaGde, des- 
crevendo em seguida uma curva de grande raio. 

Assim, a retificagiio da linha irregular do litoral implicava n5o s6 
a demoliglo de centenas de pridios, como o aterro das diversas enseadas 
ou " S ~ C O S ~ ~  existentes naquela orla, abrangendo uma superficie coberta 
de igua de 20 hectares. Entre o cais projetado e a orla da praia, a menor 
distlncia era de 25m e a maior, de vlrias centenas de metros. A terra e 
o entulho para esses trabalhos provieram do arrasamento do morro do 
Senado, em cujo local foram trasadas virias ruas novas, e de uma vertente 
do morro do Castelo, eliminada para dar passagem 3 Avenida Central. 

A faixa de loom de largura resultante dos trabalhos de aterro e de- 
molis3o seria ocupada da seguinte maneira: 

, 25m para o cais onde os navios atracariam diretamente e para os 
novos guindastes elktricos e o leito dos comboios da Central e da Melho- 
ramentos. 

. 25m ara 17 grandes armazins, casas de miquinas, guardamoria 
e outros edl . f icios administrativos. 

5 0 m  para uma avenida (Av. do Cais ou Rodrigues Alves), com cons- 
trugaes dando de frente para o mar. 

Todos os aparelhos e sistemas de iluminacSo do cais seriam movi- 
dos a energia elktrica, fornecida pela em resa canadense Light & Powerm. 

Em novembro de 1906, ao fim f o mandato de Rodrigues Alves, 
inaugurou-se o primeiro trecho do cais do porto, com 500m de extenslo, 
com reendendo parte da Gamboa e a embocadura do canal do Mangue. 
Em Ens de 1907, estavam concluidos 1.465m de cais, mas s6 o primeiro 
trecho possuia armadns providrios para o serviso de cabotagem, no qual 
o pessoal seria adestrado no manejo dos aparelhos antes de passar ao ser- 
vie0 da navegas30 internacional, sob a fiscaliza~50 da Alfindega. A orla 
da Sa6de e da Prainha continuava repleta de pontes de desembarque, que 
s6 poderiam ser demolidas depois que boa parte do cais estivesse pronta. 
A Walker prometia entregar os 500m subseqiientes at4 31 de dezembro 
de 1907, e o conjunto das obras, em 1910. 

0 projeto de 1903 su unha que o cais atenderia, por muito tempo, 
ao movimento comercial ! o porto do Rio de Janeiro, estimado, naquele 



a transfonnaFZo & cidade do Rio de Janeiro no inicio do &lo XX 225 

ano, em 1.600.000t anuais. Em 1906, a1canc;ava cerca de 2.600.000t e, em 
fins de 1907, j A  ultrapassava em 50% a estimativa original. Francisco Bi- 
calho considerava iminente o estrangulamento do porto: 

Com efeito as obras do cais atualmente em construsio vIo progredindo e, 
dia a dia, reduzindo 0 litoral. gr at6 aqui se restava ao s e n s o  de navega io.  

Urn a um, v3o sendo fec ados os  trapicies e avolumando-se as dificufdades 
para o service do  porto, sobretudo o relativo a navegag30 costeira. 

Chegard, portanto, o momento em que os navios carregadores n b  tenham 
onde acostar para a descarga, ainda usando o recurso de dobrar e triplicar as atra- 
casdes bordo a bordo, n3o obstante os inconveniences desse processo2'. 

Com base no movimento mCdio de mercadorias importadas e ex- 
portadas anualmente (1.500.000 ton.), o projeto de 1903 contemplara urn 
cais corn 3.500rn de cornprimento, revendo a utiliza~20 de cerca de.460t 
por ano e por metro. (No porto $ e Buenos Awes o rendimento llnear 
por metro era de 540t e no de Santos, 5%). 

A construs30 de uma segunda sec;3o de 2 uil6metros - do canal do 
Mangue A ponta do Caju - dependia de demora 3 os estudos hidrogrlficos 
sobre o regime das Aguas da baia. Acreditava-se que o saco formado pela 
enseada do Caju servia como bacia de decantas30 onde se depositavam 
a vasa e os detr~tos do mar, o que exig~ria uma dra agem permanente para 
manter o fundo requerido elos grandes transatfinticos. 

Forsado pela ameasa ~7 e colapso do porto, o govern0 a rovou, em 
dezembro de 1907, o projeto para o seu prolongamento, ela ! orado por 
Francisco Bicalho. 0 original, da Empresa de Melhoramentos, prevla a 
construc;a"o, naquela enseada, de um cais continuo, de 3.200m, 
de pontes de madeira para o serviso de cabotagem de pequeno ca pr ado. ovidO 0 
projeto de Bicalho ampliava enormemente o aproveitamento da enseada, 
com a construc;a"o de tr6s grandes molhes enraizados no  cais, os quais pro- 

orcionariam cerca de 15.800m para a atracas9o de navios de grande ca- 
(do. Cada molhe teria 180m de largura e com reenderia trPs faixas, sendo 
duas laterais, com 60m de largura cada uma, &stinadas ao serviso de mar 
(35111 para armazbns e dep6sltos e 25m para a insta1al;go de trilhos e o 
deslocamento de guindastes e trens), e uma central, subdividida em trCs 
partes, com 20m cada: as duas laterais para o servic;o.de recebimento e 
entrega de mercadorias nos armazkns, e a central para a circula~30 de volta, 
em sentido inverso. 

0 porto do Rio de Janeiro foi oficialmente inaugurado pelo pre- 
sidente Afonso Pena em 20 de julho de 1910, mas dos 3.500m de cais, 
a enas 2.700 foram liberados, e ainda assim incompletos, faltando o tre- g c o entre o Arsenal de Guerra e as Docas Nacionais. A Walker encerrou, 
de fato, as obras em 1911. A execusgo da se nda seqfo do cais, entre o 
canal do Mangue e a Ponta do Caju, d foi t" efinida em 1924, e em bases 
b e ~ n  mais modestas que as do projeto de Bicalho. Nesse ano, a Societt! 
Construction du Port de Bahia e a Companhia Nacional de Constru~20 
Civil foram contratadas para construir o prolongamento do cais, na ex- 
tens50 de 1 .4281n2:. 
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AS AVENIDAS CONSTRU/DAS PEL0 GOVERN0 FEDERAL 

Al6m da modernizac;90 do orto, o overno federal incumbiu-se direta- 
mente do prolongamento d' o canal d o Mangue e da abertura de trCs im- 
portantes avenidas: a Francisco Bicalho, a Rodri es Alves e a suntuosa 
Avenlda Central (que passou a se chamar Aveni r a Rio Branco, em 1912, 
em homenagem iquele estadista, mono no mesmo ano). 

A Avenida Rodrigues Alves ou Avenida do Cais atendia ds neces- 
sidades de circulac;iio mais imediatamente ligadas ao funcionamento do 
porto, articulando-o com a zona industrial emergente em S90 Crist6vSo 
e os sub6rbios mais pr6ximos. Corn 3.090111 de extendo e 40m de lar- 
gura, dotada de ref6 lo central, ligava a P r a ~ a  Maui d Avenida Francisco 
Bicalho. Ao longo $0 wu eixo, estendiam-se tr8s faixas longitudinais de 
armazkns. A primeira, interna, junto ao cais; a segunda, externa, separada 
pela Avenida, e a tercelra, junto 3s linhas ferroviir~as. 

A Avenida do Cais foi concebida tamb6m como um instrumento 
- de "policia" sanitiria e militar para uma das ireas mais perigosas do Rio 

de Janeiro. 0 conservador J o d  do Commwcio, num artigo publicado 
em 21 de maio de 1903, informava: 

(...) nos bairros da Saide, Garnboa e Saco do Alferes, cu'a higiene e costumes 
n30 sj.0 atualrnente dos mais trangiiilizadores( ...) sobre lu ares hoje coberros de igua 
x abrir9o ruas novas e se prolongar30 as existentes.  ofa as eessas vireo desembocar 
na grande avenida que margearh todo o litoral, desde a Rua de Slo Crist6vZo atk a 
que tern de scr iniciada no atual Lar o da Prainha (referia-se 1 Avenida Central) e, 
como csta, arborizada, iluminada a fuz elCtrica. 

E, num comentbrio onde .transparecia a clissica concep~9o 
"haussman~ana" da avenrda como Instrumento de c0ac;30, concluia: "a 
func;Zo da policia tornar-se-6 muito ficil nesses bairros hoje t30 perigo- 
sos". Mais adiante, veremos que foram exatamente esses bairros o pnn- 
cipal teatro da Revolta da Vacina. 

Objeto de antigas controv6rsias, o prolongamento do canal do Man- 
gue, incorporado por Lauro Muller i s  obras do porto, figurou em todas 
as concessdes anteriores, associado ao aterro do exrenso mangue de S90 
Diogo, previsto j i  no plano de melhoramentos de 1875, e parcialmente 
executado pela empresa de Paulo de Frontin. 

0 cvrso do canal foi retificado e em linha reta da "ponte 
da Central" at6 o mar, com 20m de trecho inicial e 12m 
no trecho final (a profundidade junto ao cais, onde 
foi ins~alada uma cornporta para a descarga e limpeza diiria do canal). 

As suas margens, nos terrenos aterrados ela Empresa. de Melho- 
ramentos e que passaram ao dominio do Estado, f oi aberta a Avenida Fran- 
cisco Bicalho, ou Avenida do Mangue, a mais larga do Rio de Janeiro, 
com 951n de largura e 1.380m de extenslo. Esse elxo de circulac;90 arti- 
culava o porto coln a irea industrial de S90 Crist6v90 e o centro da cidade. 
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no Congresso, na im rqnsa e nas academias. Foi objeto de olCmicas en- 
. . .  R tle arqultetos, engen elros . e m6drcos. . . . 9 prbprlo Sousa #angel discor- 

dara, a principle, do tra ado da avenida. 
Um artlgo publicajo peloJomal do commkio,  em 21 de maio de 

1903, nos d6 uma idCia das opgaes debatidas. A planta da cidade mostrava 
que do Largo da Prainha Praga Mauq, onde comegava o cais, at6 S. Cris- I tbva"0, a Gnlca saida vi+e para os veiculos carregados de gsneros impor- 
tados era a Rua da Pramha, que comegava no Largo, espremendo-se entre 
o morro da Concei$io e vvirias travessas e ruas estreitas, o que dificultava, 
sobremaneira, o transito. Vinham depois os morros da Providsncia, Sa- 
Gde, Gamboa e do Pinto, formando uma barreira intransponivel. A aber- 
tura mais pr6xima era a Rua da Imperatriz, que ia dar na prac;a Municipal. 
Se essa via fosse alargada e retificada at6 a Rua de S90 Pedro, como pro- 
puseram alguns, todo o trlfego.comercia1 do cais corn dest~no ao-centro 
darla ulna rande volta, e contlnuarla a percorrer as estreltas e slnuosas 
ruelas do 8 amp0 de Santana at6 a Rua Direita. 

Outra alternativa era o escoamento atraves da Rua da Prainha: Ainda 
que a alargassem at6 a Rua Uruguaiana - argumentava o jornal - seria ine- 
vitAvel o en asgamento do trifego nessa confluCncia e, pouco adiante, na 
esquina da f u a  de S9o Pedro por onde descia todo o trafe o proveniente 
da Rua da Im eratriz. Concluia, ent90, ue era inevitive a abertura da B 1 '? 
grande aveni a para distribuir as merca orias pel0 centro comercial. 

Contudo, sua concepg9o n5o pode ser explicada a enas em fung9~ 
das necessidades de circula -90. Outras determinagaes e ordem econo- 1 S 
mica, politics, social e ideo bgica influiram na coneretizag90 do projeto, 
que, colno vimos, remonta pelo menos aos anos de 1880 (projeto de Fo- 
gliani). 0 prbprio Jornal do Commercio admitia: 

N % o  h i  dGvida que entrou ai um pouco a idiia de embelezar a cidade. Para 
atender apenas i s  exigCncias d o  trdfe o comercial, o Largo da Carioca ou  as suas ime- 
diar6es seria u m p o n t o  terminal sutciente para que a nova artiria servisse a todo 
o bairro do  comercio mais intenso, quer seguindo na direg%o da Uruguaiana, com 
o alargamento da Prainha, quer na Avenida projetada, buscando o Liceu Literkio. 

0 term0 "embelezar" tem enorme ressonlncia no discurso pro- 
pa4andistico da Cpoca. Designa mais do que a imposig30 de novos vaiores 
esteticos. a criacao de uma nova fisionomia arauitetbnica tiara a cidade. 
~ncobre ;  por Asim dizer, mliltiplas "estratCgia's". A erradicagso da po- 
pulag90 trabalhadora que residia na Area central, projeto debatido desde 
meados do s6culo passado; a mudanga de fung90 do centro, atendendo 
- num plano mais imediato - aos interesses especulativos que copigavam 
essa irea altamente valorizada e - num plano mais geral - As exigencias da 
acumulas~o e circu1ac;Zo do capital comercial e financeiro; razaes fdeo- 
Ibgicas llgadas ao "desfrute" das camadas privilegiadas; razaes pollticas 
decorrentes de exigcncias especificas do Estado republican0 em relas30 
Aquela cidade que era a sede do poder politico national. 

A constru~io da avenida representou, antes de tudo, um processo 
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de ex ropriac;zo ou segre g o  de determinadas fragaes sociais de uma lrea f privi egiada, "central ', 8 espago urbano, em proveito de outras frasaes 
sociais, atuando o Estado como o executor do processo, atraves de me- 
canismos econbmicos e juridjcos de expropriasSo e yaloriza~30. 

Basta confrontar os antlgos ocupantes dos prCd~os demol~dos com 
os novos ocupantes dos allcios suntuosos er idos ao longo da grande 
avenida ou em suas irne$asdes. Mas nSo C sugiente apontar, em meio 
?a poeira de interesses privados feridos, os "beneficiados" e os 
"prejudicados". 0 importante 6 reconstituir a trama ou o complexo de 
relasaes econbmicas e sociais, espacialmente radicais na Area central, para 
entender colno atuaram ou reaglram seus v l r ~ o s  protagonlstas ante o lm- 
pacto (desigual e contradit6rio) da remodelag30 urbana, e para verificar, 
tambkm, em que medida essa trama foi desarticulada ou se mostrou capaz 
de se reconst~tuir e sobreviver nas novas condisbes ufbanas. 

A aven~da foi aberta em tempo recorde pela Comrssio Construtora 
da Avenida Central, chefiada pelo engenheiro Paulo de Frontin, inde- 
pendente da ComissSo das Obras do Porto. Dois dias ap6s a sua nome- 
as90 (25 de novembro de 1903), foi divulgado o edital convocando os 
proprletarios dos prMios desapropriados para entrarem em acordo quanto 
as indeniza .aess. 1 As in orma$aes a respeito das desapropria~aes e demo1ic;des sSo de- 
sencontradas. Segundo Sousa RangelZ6, foram desapropriados 590 prkdios 
e adquiridos mals 4 para completar fundos de terrenos. 0 govern0 fe- 
deral teria dispendido cerca de 38 mil contos. Segundo Oliveira Reis, a 
avenida exigiu 700 demolisaes; de acordo com LeedsZ7, demoliram-se de 
2 a 3 mil casas, elevando-se o custo das desapropriasbes a 26.456.638$019. 
Jb Eulllia Lobo ~nenciona 641 casas de comCrcio desapropriadas por 
8.000:000$000. 

0 fato 6 que as demolisaes comeparam em 29 de fevereiro de 1904, 
pelo prCdio nP 27 da Rua da Prainha. Em 8 de marso, em meio aos es- 
combros, teve lugar a solenidade de lansamento da pedra fundamental do 

rirneiro edificio que seria construido na avenida, pertencente a Guinle 
esquina da Rua da Prainha, defronte ao Liceu Literirio Portu P k"!~). I" 

em 7 de setembro, aproveitando a data civica da Inde endCncia, 01 lnau- 
gurado com grande pompa o eixo da avenida e a lin g a de bondes e l h -  
cos, num percurso de quase 2 km ue, ate aquele momento, custara a 
demol4So de cerca de 550 pridios 6 s  demoli@es prosseguiam)ll. 

Por estrategia politics, Frontin desencadeou uma operas90 rbpida 
e fulmlnante, atacando os trabalhos, simultaneamente, no centro e nos 
extremos da avenida. As obras foram divididas em t r b  distritos: o pri- 
meiro do Largo da Prainha (Praga Maul) ?a Rua General CSmara; o se- 
gundo desta rua h Sete de Setembro e o terceiro dai h praia do BoquerrPo. 

A necessidade de uma as50 rbpida decorria do enorme custo social 
e politico da obra. A avenida e o elenco de normas e proibisbes ue acorq- 
panharam sua construsSo) d esabrigou milhares de pessoas e 3 esorganl- 
zou, drasticamente, seu quadro cotidiano de existencia; varreu, em seu 
caminho, alCm das casas de c6modos e cortices, uma infinidade de pe- 
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I 
quenoszstabelecimentorcomerciai~, oficinas e fabriquetas es ecibmenre 
no 2? distr~to, o miolo, onde o prlmelro predio demolido 01 o estabe- 
lecimento de bebidas e conservas da vi6va Henry. 

f 
Sousa Range1 faz, a esse respeito, um comentirio eselarecedor: 

0 centro (...) foi de extrema dificuldade, por n5o ter sido osivel aos ne- 
gociantrs ai estabelecidos encontrarem logo casas para os seus n e d i o s ,  ou or te- 
rem de construir novos estabelecimentos, como aconteceu ao industrial ~ R e r i n ~ ,  
estabelecido corn fibrica de chocolate e torrefagzo de caf6 Rua Sete de Setembro 
e que teve de construir nova fibrim, ainda por acabar, na nova rua Treze de Maio". 

Isso nos leva a formular algumas suposi~aes. 
A escassez de habita~bes par;! a numerosa "plebe" carioca era,. ha 

muitas dicadas, um problema crbnlco da vida urbana do Rio de Janelro, 
um aspect0 "estrutural" do mod0 como se constituiram e tornaram do- 
minantes na cidade as relac;&s sociais (e espaciais) capitalistas. A construc;50 
da avenida provocou a extrema agudizac;50 da crise habitacional, com to- 
das as suas seqiielas: aumento dos alugubis, superlota l o  dos cbmodos, de- 
teriorac;lo das condic;aes higiCnicas ... Mas essa vio f enta degradag30 das 
condi -8es de vida do proletarlado urbano teve, como contrapartida, a pos- 
sibilidade.de enriquecrmento para grande nhmero de comerclantes, nas 
lreas deterioradas rernanescentes do centro da cidade ou em suas me-  
diac;8es, onde permaneceu a maioria da massa trabalhadora desalojada. 

No que see refere A pequena burguesia comercial e industrial radi- 
cada nas lreas dlretamente atlngidas, tudo indica que uma grande parte 
foi pulverizada, restando-lhe, como alternativas, a transfercncia para os 
subhrbios ou Areas degradadas adjacentes ou a pro1etarizac;lo pura e sim- 
ples. Entretanto, para uma parcela desses comerciantes e pequenos rndus- 
triais, como Bhering ou a pr6pria grlfica que editava a sofisticada revlsta 
Renamnpz, para aqueles enfim, ue uderam permanecer no local trans- 
formado e valorizado pela aclo !I o F! stado, a abertura da avenrda repre- 
sentou uma possibilidade de ascenslo e enriquecimento (potencializag.50 
da escala de opera~aes e de acumu1ac;lo para certos segmentos do cap~tal 
comercial e Industrial). 

Essa "operac;30", eln sua ace~c;3o miliear, mobilizou um grande con- 
tingente de "o erlrios.do Estado , em sua maioria imigrantes estranger- 
ros, trabalhan h' o em ritmo incessante na abertura da avenida. 

Ainda segundo Sousa Rangel: 

No prin~eiro distrito, corno nos demais, tem-se trabalhado dia e noite, mesrno 
corn o tempo chuvoso, e o servigo tem sido feito por cerca de 800 trabalhadores, 
sendo a frrqiiQncia diiria, em media, de 600 homens. Esse pessoal esti dividido ern 
61 turmas ordi~iirias e uma suplernentar e foi distribuido em tr6s segBes para o ser- 
v i ~ o  de alinhamento do eixo. 

0 serv i~o  noturno era feito, no mlxirno, por 100 hornens. 
No 2P distrito, trabalhavan~, em seteinbro de 1904, 43 turrnas, con1 um efe- 

tivo dr  1.000 operirios, sendo 200 noitem. 
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( Ao que tudo indica, esses trabdhadores eram recrutados no dia- \ 
a-dia,,entre o instivel e abundante "exCrcito de reserva" da cidade, numa 
rela~%o semelhante dos estivadores no cais do porto. 0 s  operirios que 
tfabalhavam nas obras mun~cipa~s, em turmas, eram escolhidos e demi- 
tidos !lvremente pelos engenheiros distritais". Cabe lembrar que os en- 
genheiros que chefiaram a remodelas90 da cidade granjearam fama e 
experitncia na constru~3o de ferrovias, o quepossivelmente lhes serviu 

ara organizar, sob rigida disciplina e hlerarquia, este contingente de tra- 
Ealhadores priblicos. 

0 ano de 1904 foi de recesslo econbmica no Ria. de Janeiro, 5 a 
faltnc~a de multos estabeleamentos, sobretudo comeraais, desempregqu 
centenas de o eririos que foram engrossar o contingente disponivel para 
as obras prib&as. 

A quest30 dos "operdrios do Estado" figurou, inclusive, na pauta 
de discussaes e resolusaes do I Congresso Operario Brasileiro, realizado 
na sede do Centro Gale 0, em abril de 1906, por iniciativa da Federas50 
Operhria Regional Bras1 5 eira, com a participas30 de algumas dezenas de 
entidades sindicais, sobretudo do Rio e de S30 Paulo. 

A relas3o especifica entre o Estado, como pa!r?o, assim como entre 
as empreiteiras das obras phblicas com seus operarlos ganhou um peso 
multo grande no context0 das variadas formas de trabalho urbano, in- 
fluindo, inclusive, nas alte~nativas espaciais que se colocaram para o con- 
junto da popula~lo atingida pela renovas30 urbana. 

A condi$%o de diaristas, sem Fenhuma arantia ou direito de tra- 7 balho, colocav? essa massa de operarios, envo vida em obras que. reper- 
cuuram dramatlcamente sobre suas pr6prias con$@;s de vida, em situa 30 h bem d~ferente do nulneroso contingente de funcionarios ptibliios qup .es- , 
frutava de estabilidade de emprego salirios mensals e outros benefiaos. 
Logo a p b  assumir o cargo de refleito, Pereira Pauos preocupou-se em 
colocar em dia os salirios dos f unci?nirios, em reorganizar sua caixa de 
pechlio e proibir a prhtica corriquelra dos emprhstimos feitos pelos usu- 
ririos que freqiientavam as repartisaes phblicas. Contudo, em 10 de no- 
vembro de 1904, vetou categoricamente resoluc;9o do Conselho Mun~cipal 
que estabelecia: 

0 s  operirios jornaleiros, quando em serviso da Municipalidade, se invalids- 
rem erceberso um terpo de seus vencimentos, urna vez provado que estejam lrn- 
possiiilitados para qualquer ovtro serviso. 

N O T A S  

1. EDMUNDO, L. 1938. 
2. VIEIRA, J. /s.d./ 

As citapaes seguintes s90 extraidas da mesma edisio. 
3. 0 "artistico" presente dos comerciantes portugueses deu origern a um incidente di- ' vertido: em a estitua de uma mulher inte~ramente nua, encomendada a urn escultor 

de renome em Paris. As autoridades municipais, muito ernbarasadas, declarararn que 
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t seria um atentado h moral e ao poder pirblico exibir a uela figura em trajes de E v g  

os cornerciantes tiveram que implorar ao famoso escdtor, que se sentiu ultrajadis- 
sinio, que acrescentasse alguma vestimenta musa. S6 entzo a estdtua foi instalada. 
Quanto ao discurso, leia-se: PORTUGAL, A. 1906. 

. 0 PAIF. 16/01/1905. 
5. SILVA, G.P. da /s.d./ 
6. BELO, J.M. 1972 

. CAMARA dos Deputados. 1978, p. 303-7. 
8. BELO, J.M. 1972, p. 204-5. 

q, CAMARA dos Deputados. 1978, p. 312. 

11'. MAGALHAES JR., R. /s.d./ v. 27. Consultar especialmente o capitulo "Rui e o 
Encilhamento", p. 58-101. 

12. MARTINS, L.D. 1966. Ver, em particular, o capitulo "As empresas", p. 57-70. 

141 ibideni, y. 61. 
Em 1898, foranl inau uradas as estasBes de Vieira Fazenda, Del Castilho, Magno e 
Barros Filho. A E.F. hfelhoranientos foi incorporada h Central em 1903, com o nome 
de Linha Auxiliar. 

1511 MARTINS, L.D. 1966, p. 67-8. 
164, No mesmo mes, foi rleito presidente do Clube de Engenharia; depois que construiu 

sua sede na Avenida Central, foi homenageado com o titulo de presidente perpktuo 
do Clube. Ibidem, p. 68. 
A Empresa Industrial de Melhoramentos d o  Brasil sobreviveu at6 1933, dedicando- 
-se a virios empreendirnentos. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, apro- 
veicando a carencia de combustivel e energia, incorporou uma oom anhia - que n%o 
foi i fretite - para. explorar carvio em Santa Catarina. Alguns anos !epois, lanfou-se 
u n i b h ,  sen1 niuito Oxito, no campo da'explora~80 de diamantes. Em 1917, Frontin 
fot eleito senador prlo antigo Distrito Federal, mas renunciou dois anos depois, para 
assunlir o cargo de prefeito da cidade d o  Rio de J a n e i r o , ~  nomeas30 do presidente 
Ihlfim Morerra. (23 dc janeiro a 28 de julho de 1819). os seus seis meses de man- 
date, rcalizou virias obras, a maioria vinculada b novas fronteiras de expans80 da 

! zona sul da cidade, desracando-se as avenidas Atlintica e Delfim Moreira. Conrado 
Jacob dr  Niemeyer, que era diretor tesoureiro da Empresa de Melhoramentos, 

I convidou-a a executar a abertura da atual Avenida Niemeyer, por ele m e m o  finan- 
ciada. Frontin construiu tambkm a avenida do Rio Comprido (hoje Avenida Paulo 

I de Frontin), canalizou aquele r io  e urbanizou a irea. Prolongou a Avenida Beira- , Mar e abriu o thnel 090 Ricado, ligando o cais do porto A Praga da Repdblica e ad- 
jacencias da estac30 / errovidria. Construiu, por tim, o jardim do MCier e remodelou 

I o Largo de Sa.nro Cristo na Gamboa. 
11 J i  no final dos anos vinte, a Empresa Melhoramentos dedicou-se ao loteamento e 

urbanizaclo de bairros opulares perifkricos. Em 1926, adquiriu o terreno que, de- /' poi. de aterrado e lotealo, transformou-se na vita de B o n s u a s o  (de onde pane hoje 
o viaduto Sampaio Correa sobre o Rio Faria). Em 1927, loteou e urbanizou a Vila 

I da Penha, corn niais de 1.400 lotes populares. 
STEIN, S. 1961, p. 99. 
GEORGELE'ITE, F.A. 1909. Trata-se de uma conferincia por ele proferida em 28 
dr abril de 1908 - quando ji estavam em curso as obras portukias - na Societk Scien- 



tifique de Bruxelles, sobre o tema " 0 s  portos e sua fung%o econ8mica", publicada 
na Revue des Questions Scientifi ues, de julho de 1907. (Todas as indicagdes de pi- 
gina serlo relat~vas a essa ed i f lo j  
A remodelaflo urbana coincide com a implantaglo da ener ia elktrica no  Rio de Ja- 
neiro, cujo impact0 ainda n l o  foi devidamente estudado. Em junho de 1904, con) 
o aval de Pere~ra Passos e do governo federal, um grupo de capitalistas canadense 
fundou, em Toronto, a Rio de Janeiro Light and Power. Seu representante no Brasil, 
Alexander Mackenzie, ji havia organizado, em 1899, empresa congenere em Sb Paulo. 
Ao  inaugurar o fornec~mento de energia elktrica i cidade, em 1907, a Light unificou, 
sob o seu controle administrativo, as com anhias de bondes S90 Crist6vi0, Vila Isa- 
bel e Carris Urbanos, que tiveram suas lingas eletrificadas. Em 1928, absorveu a con- 
c d o  da Gltima linha de bondes de burro, ligando Madureira a Irajl. Nessa kpoca, 
ji circulavam os a u t d n i b u s  da Viaiflo Excelsior, empresa criada pela Light, que ra- 
pidamente incorporaria a maior pane das cornpetidoras. 
0 s  tentlculos do "JOlvo canadense" se apoderaram tambkm das empresas de gjr e 
telefonia, enfeixan o todos os servigos v~tais  que conformaram a nova fisionomia 
da cidade nos anos que v90 de 1904 a 1930. 

MINIS~%RIO da IndGstria, V i a ~ l o  e Obras PGblicas. 1908. 
L A M A R ~ O ,  S.J. de N. 1984, p. 218-20. 
REIS, J. de 0. 1977, p. 129. ' 

Sousa Rangel ewreveu uma &rie de artigos explicando as obras em curso aos 
"aristocrit~cos" leitores da Renascenga, revlsta mensal de letras, cikncias e artes, cujo 
primeiro nGmero foi publicado em marso de 1904. Editada por E. Bevilacqua e di- 
rigida por Rodrigo e Henrique Bernardelli, inaugurou, junto com a revista Kosn~os, 
langada um pouco antes, urn novo genero de eri6dico. Con) apresentac;?io grifica 
primorosa, que incluia a publicaglo de fotogralas, nela escreviam os grander names 
do mu~rdo  l~ te r l r io  e academico do Rio de Janeiro. A tBnica ideol6gica da revista, 
inteiramente identificada com a cultura burguesa europkia, era o culto ao patriotismo, 
ao progress0 e 1 civilizasio. 0 pr6prio nome k significativo: Renascenga. No  pri- 
melro nbmero, seus editores formulavam urn compromisso direto entre o "programa" 
da revista e as grandes obras de remodelaslo d o  Rio de Janeiro: 

0 moniento entr n b ,  sem divida, assinala uma tendencia de franco renas- 
cimento estktico. h sintoma animador o aplauso era1 S v i r i u  obras de trans- 
f o r m a ~ l o  dde nossa rincipal cidade (...) ~ e ~ i s t r a n t o  essa tendencia, Renascen~a 
surge m m o  6rklo8esse movimento regenerador, oferecendo ao mesmo tempo 
1 literatura patria ensejo e oportunidade de tornar conhecidas as produsdes 
do variado engenho em seus benemkritos servidores. 

Decreto n04.969, de 18 de setembro de 1903. 
RANGEL, A.A. de S. set. 1904, p. 75-80. 
LEEDS, A. & LEEDS, E. 1978. 
Sobre a inauguraqlo do eixo da avenida, h i  uma passagem interessante em 0 Bow 
Abaixo: 

Pelo sitio das ruelas demolidas, isando ladrilhos, topando em restos de ali- 
cerces, formigavam familias, estudantes e cavalheiros circunspectos, admirando 
a brrcha de dois quilBmetros rompida, mar a mar, no bairro antigo. 

Marcando precisamente o eixo, estendia-se uma fila de varas compridas, ligadas por 
pirlandas de fo lhagen~  de cada vara pendia um ewudo corn o nome das persona- 
~dades oliticas do governo e tambCm de chefes de turmas e trabalhadores subal- 

ternos. t i r i o s  coretos foram armados no  percurso da avenida e, na esquina da Sete 
de Setembro, erguera-se um circo monumental, encimado pela alegoria de um ope- 
r i r io  agarrado ao aluvi%o. Pavilhdes estrangeiros tremulavam e a iluminasio pro- 
nietia ser fekrica. 
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0 s  bondes, transportando as autoridades, iniciam lentarnente o seu percurso. 
N o  meio disso tudo, urn deputado e urn mbdico higienista, ue participavarn 
con10 esprctadores, manifestavam seu entusiasrno com o fato l e  que erradicava- 
-se o espirito colonial do  Rio de Janeiro: "o pais penetrava, corajosarnente, 
a esrrada do futuro, criando uma pltria individualizada, empreendedora, ame- 
ricana". (...) Na vizinhansa do mCdico, porCm, silvararn assovios. Eram tipos - nlal encarados vaiando. Havia, ois, quern vaiasse a inaugurasto do  eixo da 
Avenida ..." (VIEIRA. J., /s.d./Pp. 132 e 5s.) 

A Avenida Central conava as Ruas da Prainha, Municipal, Visconde de Inhabrna, 
Te6filo Otoni, SSo Pedro, General CSmara, Alfindega, Hospicio, Roslrio, Ouvi- 
dor,'Sete de Setenibro, Assemblbia e S90 JosC. 
Seu tragado tocava dois morros - S t 0  Bento e Castelo, e neste irltimo foi demolida 
grande parte da ladeira d o  Seminlrio. A construfdo dos novos prbdios i rnargern ou 
nas irnediac6es da avenida tambCrn foi ripida, o que significa que havia urn capital 
irnobililrio ou u h a  iiidGstria de construslo (por oposi~3o aos pequenos empreitei- 
ros portugueses) bastante ativa. 
Em maio-junho de 1904, erarn divulgados os vencedores d o  Concurso de Fachadas 
para a Avenida Central. 
Em 7 de seternbro, uando foi inaugurado o seu eixo, jl estavarn em construsto os  
pridios de Guinle, ja  casa Hasenclever, da Colombo, dos jornais do Com&cio, do 
Brasit!, 0 Pa&, etc. 

29. RANGEL, A.A. de S. set. 1904, p. 75-80. 
30. Ibidem. 
31. Nas Instnrch para or naba~hor de conseruqdo e recoreconstm 'o cdor c$gamenros do a- 

triro Federa4 por exemplo, consta a se uinte rabela de d i g a s  para os oper t ios  mu- 
nicipais aponudores (65MOh r n e s t r e s Q ~ m h  calcesiros ( 4 ~  a rsrmh serventes 
(3f000 a 31500) e carroceiros (85000). 
A jornada de trabalho ia das 6 da rnanh9 b 4 da tarde, fio verto, e das 6:30 b 4:30 
no inverno, corn urna hora para a l m o ~ o  e descanso. 
BOLETlhl da IntendCncia Municipal da Capital Federal, jan.-mar. 1903. 



Capltulo 13 
0 BOTA-ABAIXO: A MUNlClPALlDADE NA 

REMODELAC~O URBANA 

0 PLAN0 DE MELHORAMENTOS DA PREFEITURA 

Segundo Alfredo AmCrico Sousa Ran el, o plano de melhoramentos da 
Prefeitura, elaborado ppela Comisslo $ Carta Cadastral do Distrito Fe- 
deral, tinha objetivos mais abrangentes que o do govern0 federal. E os 
enumerava: 

Dar mais franqueza ao trife o crescente das ruas da cidade, iniciar a subs- 
tituiclo das nossas mals ign6beis vi jas  por lugas ruas arborizadas, promover me- 
lhores condic&s estkticas e higitnicas para as constru ZIes urbanas, proporcionar aos 
grandes coletores das canalizagi3es subterrlneas mais facilidade de colocac3o e visita, 
encurtar as distlncias a percorrer na cidade, substituir os infectos rios da parte baixa 
dos arrabaldes por galerlas estanques, sanear, embelezar, melhorar enfim a nossa mal- 
tratada capital: eis os intuitos da Prefeitura elaborando o seu plano de melhoramen- 
tos'. 

A exposis30 de motivos elaborada pela ComissSo da Cana Cadas- 
tral discorre mais longamente sobre estes objetivos: 

0 problema do saneamento do Rio de Janeiro foi sempre considerado, por 
todas as autoridades que dele se t tm ocu ado, como dependendo em grande pane 
da remodelap30 ar uitetdnica de sua edifPcacb e conseqiientemente da abertun de 
vias de comunicac!o duplas e arejadas em substitui~lo das atuais ruas streitas, so- 
brecarregadas de um trafe o intenso, sem ventilag?lo bastante, sern kvores purifi- 
cadoras e ladeadas de prk80s anti-l~igitnicos. 

Cenamente n30 basta obtermos dgua m abundlncia e esgotos regulares para 
gozarnlos de uma prrfeita hi iene urbana. 6 n e c d r i o  melhorar a higiene domi- 
ciliiria, transformar a nossa esificaelo, fomentar a construp30 de prkdios modernos 
e este desideratum somentc pode ser alcancado ras ando se na cidade algumas ave- 
nidas, mucadas de forma a satisfaxr as necessidafes ddtrifego u ban0 e a deter- 
minar a demolicio dr edificaclo atual onde ela mais,atrasada e mds  npugnante se 
apresenta2. 

As avenidas constituiam, assim, o instrumento principal do plano 
de remodelas30 e "saneamento" (em sua ace ~ 9 0  mais ampla e ambigua), 
destinado a transformar a capital da ~ e ~ f i b E c a  numa cldade moderna e 
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higitnica. Atendiam, basicamente, a dois objetivos complementares, mas 
de natureza diferente. 0 primeiro, o mais evidente, concernla A circu1ac;fo 
urbana, isto 6, A facilidade de "comunica~fo entre os diferentes bairros 
da cidade, barateando os fretes e a taxa dos carros de passeio aqui t fo  ca- 
r3c"J --- . 

N o  que se refere ao Centro e suas adjact~cias, incluindo a zona por- 
tulria, tratava-se de dar vazlo ao crescente trafego urbano, incornpa$vel 
com a estrutura fislca da cidade, constituida pelo dkdalo de ruas estreltas, 
sinuosas e. precariamentq calsadas. 

Distlnguindo a or~entasfo dos eixos de circulac;Zo - de homens 
(incluindo a forsa de trabalho) e mercadorias - segundo os "vetores".de 
expans30 da cidade, com contehdos econbmicos, soc~ais e espaciais dlfe- 
renciados temos: 

- as comunicag~es do Centro com a Zona Sul, k e a  destinada rio- 
ritaria mas nfo exclus~vamente As residCncias das classes dominantes, ! ron- 
teira em expando onde estavam em jog0 os interesses de cornpanhias 
loteadoras, construtoras e de transporte; 

- as comunicas6es da Zona Norte e dos subGrbios com a Zona Sul, 
que envolvialn n30 s6 o.deslocamento da forga de trabalho que ia prestar 
serv1c;os nessa parte da cidade, como tambCrn o trans orte de gtneros agri- P colas cultjvados em ireas rurais ainda existentes nas ranjas da cidade (Rio 
Comprido, por exemplo), de materiais de construgh e mercadorias di- 
versas para o comCrclo local; 

- as comunicac;6es aa Zona Norte e dos sublirbios com o Centro, 
envolvendo o deslocamento cotidian? de uma populasfo cada vez mais 
numerosa, engajada no setor secundario e terciirio, entre seus locais de 
trabalho, que permaneciam no centro, e seus locais de moradia transfe- 
ridos para a fronteira urbana, que se expandia em d i r e ~ f o  ao none e ao 
oeste, tanto mais aceleradalnente quanto mais intensos eram os trabalhos 
de demo1ic;fo no c o r a ~ f o  da cidade; 

- a circulac;io no Smbito do pr6prio Centro, entre a zona portuiria 
e a p a r 5  comercial. 

0 plano de melhoramentos da prefeitura previa, ent30, a abertura 
de alguns grandes eixos de circulagfo na cidade. 

- A Avenida Beira-Mar, executada no prazo previsto de 23 meses, veio, 
segundo Sousa Ran el, "dar satisfasfo ao grande trifego existente entre f a cidade e os arraba des do Sul e criar um ameno e pitoresco passeio ma- 
ritimo". Desafo ava o movimento "intenso" entre o Centro e os bairros 
ji urbanizados d o Catete, Botafogo e adjactncias, ao passo que, associada 
a virias outras obras pliblicas (calsamento de ruas, abertura de pra$as, ca- 
nalizagio dexios, provislo de a ua es otos e luz elktrica), contrlbula para 
inlpulsionar a ocupac;5o da or a maritima, particularmente de Copaca- 
bana, onde floresclaln as novas zonas residenciais burguesas. " 

Cingindo "corn uma moldura de irvores e flores aquele encantador 
litoral da GI6ria e Botafogo", enaltecida, na Cpoca, como "a mais bela 
via corso do mundo", pondo, enfim, o Rio de Janeiro altura de Buenos 
Aires, a Avenida Beira-Mar cumpria, tambkm, o propbsito de formar um 



quadro aisagistico desrinado a impressionar os olhos dos estrangeiros a 
bordo d' os navios que tngressavam na baia de Guanabara. 

A id6ia da avenida era antiga. 0 rojeto primitivo comec;ou a ser 
executado num momento de grande e f er e cCncia das construc;aes e da 
expans30 da malha urbana nessa direS30&m 7 de setembro de 1893, a 
Prefeitura inaugurara os trabalhos de uma avenida projetada por I!% 
Souto, ent3o diretor de Obras Municipais, visando sanear e embelezar a 
e m a  de Botafogo. Com 70m de largura, ela se estenderia do Russel A 
praia da Saudade; posteriormente, seria prolongada, num extremo, at6 o 
cais Pharoux, no outro, at6 o cais.da Urea, ertencente a uma em resa 
particular que "ji obedecia a preceltos de em elezamento". Contu o, as 
obras foram wv, p 

g d 
or pouco, n90 .foram alienadas a par- 

t m a r e s .  Kestou apenas um trecho de cais (470m) entre o morro da 
ViGva e a Rua Farani, jncorporado ao plano de 1903'. 

As obras da Avenida Beira-Mar foram solenemente inauguradas em 
setembro de 1904. 

Acom anhando o litoral desde a Rua Chile, onde ia termiiar a Ave- f nida Centra , at6 o fim da praia de Botafogo, passando por tris do morro 
da Vihva, a avenida tinha 5.200m de extens30 e 33m de largura, com duas 
pistas de rolamento de 9m cada, separadas por um reftigio central de 7m 
com duas filas de Lvores. Alem do cais, previa-se a construpiio de quatro 
pontes de desembarque. Do  lado do mar, corria urn passeio de 4m de lar- 
gura e um parapeito de cantaria ao longo do cais, em toda a sua extensto. 

Toda a fa~xa da avenida foi conquistada ao mar por um aterro pro- 
tegido por enrocainento de pedras. 0 s  entulhos provleram do desmonte 
de pane dosmorros do Castelo e S90 Bento e das demolipdes para a aber- 
tura da Avenida Central (transportados, em sua maior parte, por c a r r o p  
puxadas a burro e, em inenor e ~ a l a ,  por bondes da Cia. Jardim BotSnico). 

U m  lon o eixo de comunica$io, constituido por duas avenidas, ser- 
via "ao consi % erivel trifego de veiculos entre os arrabaldes do Sul e os 
do Oeste, evitando as grandes voltas que hoje eles s90 obrigados a dar"J 

A Avenida Mem de Si, com 1.550m de extens30 e 17m de largura,. 
partia do  Largo da Lapa, passava sob os arcos da Carioca, atravessava a 
esplanada do morro do Senado (antigo morro Pedro Dias, que comec;ou 
a ser demolido no sCculo passado e foi inteiramente arrasado para os ater- 
ros do porto) e ia terminar na Rua Frei Caneca. 

A Avenida Salvador de Si, primeira radial aberta por Passos, corn 
800m de extens30 e 17m de largura, destinava-se a evitar a curva da fre- 
qiientadissima Rua Frei Caneca. Come~ava nela, em frente ao quartel da 
Policia, e ia ate o comeco da Rua Estacio de Si, que foi alargada at6 o 
Largo do Esticio, centro de converg2ncia dos caminhos do Engenho Novo, 
S30 Cristbviio e outros arrabaldes daquela zona. 

0 alargamento de virias ruas deu origem art6rias ligando a orla ma- 
ritima da irea central (o litoral da Prasa XV) aos Lar os do Esticio e do 
Matadouro (atual Prasa da Bandeira - outro centro d e convergkncia dos 
caminhos provenientes do Engenho Velho, S"a Cristbvio e arrabaldes do  
oeste e noroeste. Beneficiavarn tambkm o Largo da Carioca e a Prapa Ti- 



abertura da Ave- 
e alargamento da 

(...) a mais im ortante via arteiial da Zona Norte durante quase cinqiienta 
anos de vida da uidaL d o  Rio de Janeiro, at6 a abertun da Av. Presidente Vargas 
que a substituiu5. 

Nas proximidades da Praga da Bandeira, foi alargado o antigo bu- 
levar de S90 Cristbvgo e o trecho antigo da Rua Marlz e Barros. 

As obras viirias da Prefeitura visavam tamb6m A melhoria das co- 
munica aes do centro com a zona da Prainha, SaGde, Gamboa, centro 
de com 6 rcio maritime, separada da cidade por uma cadeia de morros. 

A rimeira art6ria norte-sul, com 1.160m, ligava, ent30, o Largo da 
Prainha ! Rua Uruguaiana, atraves do alargamento da Rua da Prainha (de 
6,50m para 17m, com a demolig3o de todos os rMios originand? a atual 
Rua do Acre). Seu prolongamento at6 a Rua 1 e Sacramento, proximo A 
Praga Tiradentes, atravessando virios guarteiraes e cruzando em dla o- 5 nal as Ruas dos Andradas e da Concelglo n30 chegou a Fr executa a. 

Segundo Sousa Rangel, essa art6ria visava ligar os do15 extremos da 
Avenida Central aos Largos da Carioca e de Santa Rita, or-meio do alar- L gamento das Ruas da Prainha, Urugualana e Treze de ato, para 17m. 

A segunda art6ria none-sul (910m) ligava a Praga Tiradentes 1 ave- 
nida do novo cais (Av. Rodrigues Alves), cruzando a Marechal Floriano 
Peixoto, atrav6s do prolongamento da Rua de Sacramento at6 a Came- 
rino (antiga Rua da Imperatriz) e o alargamento desta (17m) at6 o cais 
da SaGde (com a demolic;30 de quase todos os pr6dios existentes nesse tre- 
cho). 
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Alkm desse conjunto de eixos.de vias90, foram projetadas outras 
ligagbes de menor importincia: prolon amento da Travessa de S90 Fran- 
asco, desde a Sete de Setembro, alarga 8 a tambkm para 17m, atk o Largo 
de S. Francisco, formando a Rua Ramalho Orti&%, e o alargamento de 
um trecho da Rua S9o JosC (desde a Rua da Misericbrdia atk a estas9o das 
barcas) e da Rua Santo ~ h t ~ n i o .  

Afora estas obras de execus30 imediata, a Prefeitura projetou a re- 
tifieas50 do alinhamento e o alargamento de numexosas yuas, atravks de 
recuo progressivo das fachadas a ser efetuadas por ocasi9o das recons- 
trupbes, indenizando-se apenas o valor da faixa deixada pel0 recuo6. , 

Alkm da canaliza 90 de todos os rios ue corriam em Laranjeiras, 
Botafogo, Rio Cam r h o  e Engenho Velho ?substituidos por galenas su- 
berrineas estanquesf o projeto de Melhoramentos da Prefeitura incluia 
o ajardinamento e arborizaglo de pragas e ruas, a abertufa de pragas, a 
cbnstrg3o de trks pequenos mercados, do Teatro Munic~pal e do Papo 
Municipal. 

A primeira obra inaugurada por Pereira Passos, em 26 de junho de 
1903, seis meses ap6s sua posse, foi o alargamento e prolongamento da 
Rua do Sacramento, que passou a se chamar Avenida Passos. A soleni- 
dade contou coln a presenga de Rodrigues Alves e todo o Ministkrio. No 
Pallcio da Prefeitura, Passos mostrou. ao Presidente o projeto das obras 
sob a alpada municipal, tornando p6bllco o plano da.(=omudo Cadastral. 

Atk o fim de 1903, foram ainda realizados o alargamento das Ruas 
da Prainha (Acre) e 13 de Maio, a remodelaGo da Praea XV de Novem- 
bro, o ajardinamento das Prasas Tiradentes, lfuque de Caxias (Largo do 
Machado) e XI de Junho, e a constru 90 de um aquirio no  Passeio PG- 
blico. Iniciaram-se tambem as obras d a Avenida Beira-Mar. 

Contudo, a execus30 do Plano de Mdhommentos esbarrava em dois 
obsticulos le ais: a vigencia da lei anti a de desapropria~bes e a quest90 
pendente da k egalidade da venda dasso % ras dos terrenos desapropriados 
pela Prefeitura'. S6 depois de aprovada a nova lei de desapropriapbes, a 
municipalidade pbde, efetivamente, dar inicio As obras projetadas. 

AS NOVAS EXIG~NCIAS DA CIRCULACAO - COLOCACAO 
GERAL DO PROBLEMA 

Como dissemos, a modernizag90 do orto pel0 governo federa! foi, de 
certo modo, o "eixo" das reformas ur 1 anas empreendidas na cap~tal. De- 
corria de uma contradip50 blsica - econ6mica e material - na esfera da 
circulap30: a estrutura portulria existente n90 correspondia mais ,As exi- 
g$nc~as do capltal, no que concernia ao volume, I composig90 e a velo- 
cid?de do ~novilnento de importa 90-exportap90 de mercadorias (entre as f quals, para efeito dessa anilise, inc ui-se a mercadoria "forpa de trabalho", 



trazida pelos imigrantes estrangeiros). 
Com relas3o a esse aspeao do  probiema, convergiam os interesses 

mais gerais do rande capital, envolvendo um amplo espectro a ser dis- 
criminado, des d e as diversas frasbes internas do rande capital comercial 4 e financeiro ao capital estrangeiro: os bancos envo vidos no financiamento 
dos melhoramentos urbanos; as empreiteiras que os executaram; as em- 

resas que se beneficiaram corn a imponac;Zo ampliada de materiais fa- 
gricados no exterior etc. 

Mas a problemitica da circula~io n90 se restringe ao porto. Toda 
a antiga estrutura fisica da cidade (que sofreu diretamente o impact0 da 
modernizas50 poqtuiria) assim como.os antigos meios de circula~So 1130 
colnportavain mais as noyas exig8ncias do  trifego urbano, no que con- 
cernla ao volume, B veloc~dade e a compos1~5o do trlfego de mercadorlas 
e de hotnens entre as distintas zonas urbanas. 

*Os governos federal e municipal rasgaram na cidade,vlrias artCrias 
destinadas a assegurar as comunica$5es.entre a zona portuaria e o centro; 
entre as zonas portuiria, ferrovikia e ~ndustrial; entre o centro e os flo- 
rescentes bairros da Zona Sul, de urn lado, e a Zona N o n e  e os sub~rbios,  
de outro entre a Zona Sul e bairros da Zona Norte e, finalmente, as co- 
municac;bes no imbito da pr6pria Lea central da cidade. 

0 cerne do problema, o "lugar critico", era a lrea central, espe- 
cialmente a Sidade Velha, que Conservava muitos de seus trasos 
6 6  coloniais". Area onde coexistiarn realidades bem distintas, freqiiente- 
mente em choque: as atividades do grande capital financeiro e comercial; 
toda a mdquina politica e administrativa do  Estado; os locais de trabalho 
e moradia do proletariado e de arcelas da pequena burguesia. P As novas exigCncias do  t r l  ego estavam em contradlc;"a com a ve- 
lha estrutura fisica da cidade e com os modos ou meios sociais de circu- 
lac30 que a ela correspondiam. Penso que o lema de Che Guevara se aplica 
muito bem ao caso: "na guerrilha o passo da coluna C dado pel0 seu ho- 
mem mais lento". Situa~3o aniloga ocorria nas ruas e becos do Rio, em 
que o bonde movido, agora, a energia elCtrica e, muito em breve, os no- 
vos veiculos automotores eram obrigados a ajustar seu ritmv ao passo do 
"burro sem rabo", dos "cargueiros" ou das carrosas tracionadas por ani- 
mais. 

A expressio mais tipica dessa contradi~.lo foi a luta persistente mo- 
vida pelas companhias de carris contra os veiculos de carga, especialmente 
os carrinhos de m30, que se a roveitavam dos trilhos para se des1ocare.m. 
A Prefeitura ex ediu reitera as circulares aos agentes e uardas mynici- 'f S 
pais, ao chefe e policia e B fazenda municipal proibin % . o  essa pratlcas. 

Luis Edmundo nos apresenta diversos quadros que   lust ram as con- 
d i ~ a e s  do trifego na cidade. 0 s  freqiientes engasgamentos de ve~culos nas 
esquinas do centro, acompanhados quase sempre de tumultos. 0 bon- 
dezinho da Carris Urbanos, puxado por um s6 burro que, de repente, 

(...) desatava a correr e a pular corno urn cabrito o s  passageiros sobrando pe- 
los cstribos c plataforrnas, entre carrogas de  todo o &nero, carrinhos de rn90, til- 
buris e o povilhu vozcirudo e trapento9. 
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0 calpamento era extremamente preclrio; nas ruas principais con- 
sistia em paralelepipedos que, nos dias de sol, quelmavam os pCs descalpos 
e cediam com fac~l~dade ao peso dos veiculos e aos aros das rodas. 0 s  pas- 

' seios de lajes altas achavam-se fendidos ou desbricados pel0 atrito con- 
tinuo das rodas do veiculos. Em conseqiiEncia disso, eram comuns cenas 
como esta: 

(...) uma carroqa, cheia em demasia, tendo de  esguelha uma roda afundada ark 
quase o eixo em uma profunda depress30 da terra, um burro aflito e suarento puxando- 
-a, mas e m  v30, e urn carroceiro desbocado, a desfilar um r o s k i o  de  injlirias, a bran- 
dir u n ~  chicote ou  urn pau no-lombo da cavalgadura que e m p a c o ~ ' ~ .  

0 bonde elCtrico foi uma novidade introduzida pela Jardim BotSnico 
em 1892, mas at4 1907, quando a LI ht comesou a eletrificar outras 11- 
nhas, os bondes puxados a burro ain 8 a congestionavam as ruas estreitas 
da cidade, "velhos e rouceiros veiculos, chocalhando ferragens, incbmo- 
dos e suios"." 

As primeiras linhas eletrificadas demandavam a Zona Sul. 0 s  car- 
ros de primeira e de segunda classe estabeleciam a distinqzo entre os usul- 
rios de recursos e a populapzo pobre. As companhias resistiam ao aumento 
do ndmero de carros de segunda, asslm como a todas as pressaes no sen- 
tido de reduzir o prec;o das passagens, que eram caras. Nos anos noventa 
jl tinham ocorrido at6 depredapaes de bondes por populares, em protest0 
contra a aualidade do servico. 

Quanto ao transporte individual, continuavam a circular os carros 
de prasa, os tilburis de um sb lugar, as caleches e ,  para as ocasiaes de luxo, 
os cup& 0 s  rlcos utlltzavam o cup2 de passeto, a vitbria, a caleche ou 
o landau. Muito em breve, esses metos de transporte seriam suplantados 

elos autombveis, cujos primeiros exemplares comeGavam a circular pe- 
pas ruas da cidade. 

Desde a dkcada de 1880 a questlo do trlfego urbano esteve em pauta, 
ocupando um lugar importante nos planos de reforma do prefe-ito Barata 
Ribeiro. Em sua mensagem ao Conselho Muntcipal de 12 de ~anetro de 
1893, qualificava a situa~zo da capital de deploravel. 

A populaq30 sofre j6 cruelmente com a deficiCncia da v i a ~ l o ,  pela carestia do  
transporte, pela perda de  tempo consumido inativamente em viagens e, o que mais 
triste C, corn a perda de  centenas de individuos esmagados nas ruas na confuslo dos  
veiculos e o comCrcio sobrecarregado de  onerosissimos impostos em suas mercado- 
rias retardadas por  dias inteiros na rua, h espera d o  claro por  onde se esgueire a con- 
duq3o que os  transportel'. 

0 cal amento das ruas mereceu especial atenslo de Pereira Passos, 
que o consi h erava "um dos principais fatores do magno problema da viap90 

Gblica, higiene e embelezamento da cidade"". 
!egundo o prefeito, o estado precirio dos calqamentos devia-se a: 



0 mau sistema adotado nos veiculos de carga e a liberdade at$ agora con- 
cedida para o seu carregamento; a concorr8ncia de pessoal estranho A Prefeitura nos 
trabalhos de reposiszo quando levantados os calfamentos para servicos de canalizaf&, 
a deficiente largura de nossas ruas; a dificuldade de escoamento das lguas pluviais 
e, ainda mais, o pCssimo sistema de adoc3o dos trilhos Vignole pelas companhias de 
carris (...)". 

Em janeiro de 1903, a Prefeitura rescindiu o contrato de conser- 
va@o e reconstru-30 do calsamento do Distrito Federal com os enge- 
nheiros Joaquim $e Oliveira Fernandes e Francisco Manuel de Chagas 
Ddria, e passou a executar diretamente-esse serviso. Experimentou virtos 
tipos, inclusive made~ra, para substituir por passeios modernos e elegan- 
tes o "hediondo lajedo de cantaria de frente aos prCdios". Prevaleceram 
os cal amentos de paralelepipedos ou de capa betuminosa sobre leito de 
macaiame. 

Para a sua conservas90, foi promulgado o Decreto n? 972, de 14 
de novembro de 1903, regulamentando o transporte de cargas no Rio de 
Janeiro. A lei exigia: 

(...) a modifical;80 dos aros das rodas dos veiculos de car as, aos quais se deve 
i r n ~ o r  larrura oue estabeleca a distribuiczo do Deso da carpa so%re maior su~erficie 
caltada, eiitando dessa fo rha  o ma1 quioperam sobre o cilFamento as rod& de es- 
treitissimos aros e ue, por assim dizer, fendem a superficie da calcada, ao ponto de 
cavarern nas ruas c?e pouca largura verdadeiros sulcos. 

A lei alterava, tambbin, as dimensaes dos veiculos que, por serem 
excessivamente largos, im ediam o livre trlnsito nas ruas estre!tas e mo- 
vimentadas. Proibia, ain t a, das sete da manh9 i s  nove da noite, o em- 

rego de gado vacuin na tras90 de quaisquer veiculos na zona urbana. 
Especificava as dimensaes dos aros e raios das rodas, a lar ra e a altura r maxima da carga, discriminando os seguintes tipos de veicu 0s: caminhdes 
de quatro rodas; carrosas de quatro rodas usadas para a tra~90 de pro- 
dutos industrials; carrosas de duas rodas, carrosas de correntes e cam- 
nhos de ma"o14. 

A lei fixava o razo de 12 meses para entrarem em vigor as mo- 
difica~ees, mas a Pre p ettura foi obrigada a prorrogi-lo at6 mato de 1905 
(Dee. 501, de 3 de novembro de 1904), 

(...) face ao nGmero reduzido de oficiwas de segeiros existentes na cidade e 
ao nGmero cxtraordinlrio de veiculos que necessitavam modificar os aros de suas 
rodas...". Pesou tanlbCm o fato de ue a execuclo da lei "acarretaria grave dano ao 
eomfrcio e i s  ind6strias pela dific8dade de meios de transportel'. 

Ao regula~nentar o transporte de cargas, a Prefeitura buscava de- 
simpedir o caminho aos novos meios de circulas90 na c~dade renovada: 
os bondes elCtricos e ,  despontando nas ruas, os veiculos automotores. Ape- 
sar disso, suas rela~aes com as companhias de carris foram marcadas por 



o bota-abaim a mnniripalidade na remode~rio urbana 213 

virios atritos, envolvendo a quest30 do calcamento e do aumento de car- 
ros de segunda classe. 

No lnic~o de 1903, a Prefeiura fixou exigCncias relacionadas ao n6- 
mero de feboques que as com anhias poderiam usar e A substituic90 dos f trilhos V~gnole por trllhos de enda, que ficavam no nivel do calsamento, 
sem saliCncias nem depressaes. Autorlzava o uso do reboque de um carro 
uando necessirio; de dois farros, desde que o se undo,.pelo meno!, fosse 

!e segunda classe; de trhs so aos dommngos, fer~a % os e d~as  de movlmento 
exceptional. Era proibido o reboque de mais de tres carros. Exiqa, ainda, 
no prazo de t r b  meses, o aumento de pel0 menos 50% do numero de 
viagens com carros de segunda. 

As companhias resistiram tenazmente, em especial. a poderosa Jar- 
dim BotSnico, que detlnha o controle do transporte coletlvo entre o Cen- 
tro e a Zona Sul, e que, em julho de 1903, inaugurou uma nova uslna 
elCtrica em sua estas;fo central, no Largo do Machado. Invocando uma 
cl!usu!a do seu contrato ue Ihe permitla embargar melhoramentos mu- 
nlclpals em Botafo o, op s-se ?i coloca~fo do noyo cakamento naquele 

C f  
1 

bairro. A Gazeta e Noticias, porta-voz da Prefeltura, acusou-a de pre- 
tender, corn isso, impedir a concorrtncia de outros veiculos. 

Quanto aos grandes melhoramentos que a companhia ale a ter feito no cal- 
camento de ruas extremamente distantes d o  centro da cidade, ela $eve compreender 
que todos v2eni bem n30 ser muito temivel nesses lugares a concorr2ncia de carros 
e tilburis (...) na GIvea ou em Copacabana. Onde a Jardim Botinico n3o os quer 
C no Catete, em Botafogo, e em Laranjeir as.... 

Em outro artigo, declarava: 

E evidente que eles vivem corn uma constante preocupac30; forcar todos os 
moradores da zona em que a companhia tem o seu privilkg~o a, queiram ou d o ,  
s6 poderem tomar os seus bondes. H I  uma certa estreiteza de vistas nessa maneira 
dc entender o progress0 de uma empresa como a Jardim Botinico. Seja qua1 for o 
nhmero de carros, tilburis, autom6veis e bicicletas que possam circular em Botafogo, 
a circulat.lo de bondes seri sempre maior e mais barata. Embelezando esse bairro, 
dando-lhe ruas magnificas, far-se-i dele um ponto geral de atracBo para nacionais e 
estran riros. Cada vez ficari mais povoado. E como n30 chega a 1 por 1.000 o nG- 
nlero !os que podenl usar meios de locomo -50 mais cbmodos e mais caros, a grande, ,b a iniensa niaioria i r i  transitar nos bondes . 



A OPERACAO DE VALORIZACAO EXECUTADA PEL0 ESTADO 

A extenslo das grandes cidades db aos terrenos, sobretudo nos bairros do centro, um 
valor artificial, que cresce por vezes em enorrnes proporp&s; as construf6es que ai 
est% edificadas, em lu ar de aumentarern este valor, elo contrkio o diminuem, pois 
jb n lo  correspondem k novas condisdes e S o  demoEdas para serem substituidas por 
edificios modernos. E isso se verifica sobretudo corn respeito aos alojamentos ope- 
rbrios situados no centro, e cujo aluguel, mesmo nas casas superlotadas, n l o  pode 
nunca ultrapassar um certo miximo, ou pelo menos s6 o pode de uma maneira ex- 
trernarnente lenca. Por isso S o  demolidos e nos lotes s b  construidos grandes ar- 
mazCns, lojas, edificios pGblicos. Em Paris o bonapartismo, atravks do barlo de 
Haussrnann, explorou ao extremo esta tendencia para a especulapb e para o enri- 
quednlento privado; nras o espirito de Haussmann chegou tambkm a Londres, a Man- 
chester, a Liverpool, e at6 em Berlim e em Viena, para sentir-se em sua pr6 ria casa. 
Resulta daqui que os operirios "90 sendo afasrados do centro para a peritria, que 
as rnoradias dos proletirios, de uma maneira geral os pequenas apartamentos, tornarn- 
-se gradativamente escassos e caros, muitas vezes impossiveis de encontrar, e que nes- 
tas condipdes a indhtria de c o n s t r u ~ b  civil, a quem os apartamentos de aluguel elwado 
oferecern A especulaclo urn campo muito mais vasto, n90 construirl sen20 excep- 
cionalmente residCncias para oper;iriosl'. 

Este texto de Engels, escrito na dkcada de 1870, define muito pr$- 
cisamente o process0 que transcorreu no Rio de Janeiro, no in~cio do se- 
culo XX. 

Para analisar esse aspect0 da.questlo - a tendencia ?i especu1ac;lo e 
ao enriquecimento privado propic~ada por.uma opera~lo  de yaloriza~90 
executada pelo Estado - crelo ser necessir~o fazer algumas dutln~aes. 

Primeiro, a ocupac3o das lreas destinadas, predominantemente, i 
moradia das classes dominantes. A construc;8o da Avenida Beira-Mar e a 
ampliaq90 da infraestrutura de servi~os articulava-se aos empreendimen- 
tos imobiliirios em bairros ji construidos (Flamen o, Botafogo, etc.) e 
em bairros emergentes, como Copacabana. Aqui Lavia uma declarad? 
a!ianga entre o Estado que investia recursos em favor destas zonas prl- 
v~leg~adas, as classes que delas desfrutavam e o cap~tal, que tlrava provelto 
da valorizat$io proporcionada pelo Estado. 

J i  nos ba~rros do centro, a operas80 de valoriza~80 em pro1 da es- 
peculac;8o e do enriquec~mento pr~vado envolvia, de urn lado, a relaslo 
Estado - bancos (capital finance~ro internaclonal, incluindo os Interme- 
didrios) para o financiamento das desapropriagbes e obras que resultar~am 
no acrCscimo de valor; aqul func~ona, me parece, um mecanlsmo seme- 
lhante Aquele descrito por Celso Furtado - o de "soc1al1zac;80 das perdas". 
Tentarelnos mostrar sobre que fra~bes sociais o Estado descarregou o 6nus 
dessa opera 30. 

Na re f asgo Estado - desapropriados, C necesskio distinguir os ?lo- 
- roprietirios (que ficaram se.m teto ou.sem os seus pontos comeraau) 
80s proprietirios que fizeram ]us a 1ndenrzag6es ou permutas mas  ou me- 
nos vantajosas., 

A mun~c~palidade obteve autorizac;lo legal para leiloar as sobras de 



terrenos, exatamente como faziam as companhias incor oradoras. A ter- 
celra relagio, portanto, 6 a que se estabeleceu entre o &ado e o grande 
capital, envolvendo n i0  apenas os ad uirentes, aqueles que se instalam 
nas areas renovadas, como as grandes 7 lrmas de arquitetura e as constru- 
toras ue edlficaram os edificios modernos no centro do Rio de Janeiro. 

Bissemos que as avenidas rojetadas atendiam a dois objetivos com- 
plementares, mas de natureza f iferente. 0 primeiro dizia respeito ?t cir- 
culasio urbana, assoc~ada a melhoramentos que, de mod0 geral, 
contribuiam para o process0 em curso de estratificapio social do espar;o 
urbano carioca. Com raras excegaes, benefrciavam e valorizavam as areas 
de moradia das classes dominantes ou atendiam aos interesses das com- 
panhias particulares de transporte, loteamento ou construgilo, envolvidas 
na especulasio com o solo urbano. 

Hi, porkm, a outra face da moeda. Ao enumerar os resultados que 
esperava obter das avenidas, cujos tra~ados atravessavam as artes mais 
densamente povoadas da cidade, a Com~ssio da Carta Cadastra propunha- 
-se a: 

f 
- - 

. impedir a valorizagio constante dos prMios antiquados das ruas 
estreitas onde passa hoje o lnais forte do movimento urbano, permitindo 
a sua substitu~yio em ipoca nio remota. 

. des ertar o gosto arquitethnico pois, oferecendo as ruas largas e 
bem sjtua c! .as uma renda compensad?ra aos predios nelas edificados, os 
propr~etdrios animar-se-30 a construl-10s em melhores condi -6es. 

Aqui, me parece, reside o "n6 g6rdio3' da renovagio ur b ana: a ex- 
propriap30 ou segregap30 de um conjunto socialmente diferenciado de om- 

antes de urn espago determlnado da cidade - modificado pela as50 do 
inado  - e sua apropriagso por outras fragln de dasse. Essa "transfer~ncia" 
realizou-se or intermedio de mecanismos de exproprias90 e valorizapio 
aaonados iretamente pelo Eaado. 

0 plano de melhoramentos atingiu, de maneira desigual, areas cui- 
dadosamente selecionadas do Centro, onde se radicava a trama de rela~aes 
econhmicas e sociais, cuja permantncia, ali, se tornara incompativel com 
a cidade re uerida pelo grande capital e com a cap~tal requer~da pelo Es- 
tad0 repub 7 icano. 

Levantou uma nuvem de interesses privados feridos, A primeira vjsta 
cdtica e impenetrlvel. Na linguagem com que os urbanistas da epoca jus- 
t~ficavam seus prop6sitos, as contrad~paes de interesses eram dissimuladas 
pel0 confronto "aparente" de gostos ou padraes arquitethnicos,, 

t Pa m?- nipula -30 de certas oposipaes 1deol6gicas chaves, tals como pre 10s este- 
ticos e igitnicos x ed~ficapio de mau gosto e repugnante; cidade moderna 
e civilizada x cidade colon~al e rotinelra. 

A remodelayilo do Rio de Janeiro envolveu uma correlap50 complexa 
de forpas sociais, o confronto do Estado com mGlti 10s interesses que, R apesar de cindidos por divergencias ou antagonismos, c egaram a se coeslo- 
nar momentaneamente contra o governo, que usou de rocedlmentos dra- 
conianos, mesmo nos limites da estrutura juridico-po!tica e da ideolog~a 
liberal-burguesa que formavam o Estado oligarquico republicano. 
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A. execuc;Zo do  plano envolyeu um -llculo, a formu1ac;Io de uma 
estntkgia, a escolha de alvos determin?dor. h importmte chamar? atens50 
para o que h l  de novo nisso: pela primeira vez, o Estado planejava a sua 

.as50 e intervinha diretamento no espaso urbano da cidade. Term~nara a 
kpoca das proliferas concessaes, de natureza especulativa, raramente le- 
vadas 1 pratica, que serviram para enriquecer os condrcios de proprie- 
tlrio! de terras, comerciantes e finanastas, com o benepllcito do Estado 
monarquico. 

Na exposic;Zo de motivos do plan6 de Melhoramentos da Prefeitura 
h i  uma passa em onde transparece, nitidamente, a nova racionalidade que 
pres~dia as re 5 aches do Estado com o espac;o urbano: 

Entretanto se todos tCm estado de acordo em que o saneamento da cidade 
deve iniciar-se pela abertura de avenidas, ningu6m at6 hoje lo rou realizar os planos 
imaginados ou explorar as muitas concessdes decretadas (...). &tes trabalhos de aber- 
turas de ruas, acarretando grandes desapropriapties, s b  assaz dispendiosas e C neces- 
d r i o  muifa cautela em lanejllos. 

0 s  autores dos pfanos de melhoramentos urbanos tCm-se deixado levar pela 
beleza das suas conceppties e, i forqa de aperfeisoklas, as tCm tornado inexecutiveis. 

K rn lugar de projetar obras de utilidade ~mediata, sonharam vastas transformasbes. 
forpa de procurar o 6tini0, perderam os meios de conseguir o bom. 

N i o  foi esse o critCrio da Prefeitura do Distrito Federal (...). As necessidades 
do tr6fego forani atentamente consideradas e os custos das desapropriagaes devida- 
niente avaliados para cada solug50 estudada, a fim de se obter o mais proveitoso tra- 
sad0 corn o minimo dispCndio. 

Foi posta dr parte a pueril preocupaszo de projetar longas avenidas em linha 
reta, t30 pouco estCcicas qu%o irnpraticbveis, e liniitou-se a largura das avenidas ao 
exigido pelas necrssidades do movimento da cidade e pelas conveniCncias do nosso 
elinla, poupando-sr o mais possivel nas desapropria~besl9. 

Aten!endo, simultaneamente, aos interesses estrat6gicos.do capital 
e 1s suas proprias conveniCncias econBmico-financeiras, a inunicipalidade 
escolheu os pontos mais vulnerlveis, mais degradados da cidade, onde se 
concentrava o proletariado urbano. As avenidas e as ruas alargadas ou pro- 
longadas - adinite o pr6prio Smsa Rangel - rasgariam as ireas "onde a 
edificaslo sc acha em piores condisaes, tem menor valor". Era o caso, 
na Cidade Velha, das Ruas da Assembleia, Visconde de ItaGna, da Prai- 
nha, Cainerino, Treze de Maio e Estreita de SZo Joaquim. 

os MECANISMOS JUR~DICOS E FINANCEIROS DA RENOVACAO 
URBANA 

A ri,forina da capital previa grande nlimero de demoli~6es, mas a base 
de calculo do valor das desa ropriac;aes, c~r res~ondente  a vinte vezes o 
valor locativo anual do pre 6! 10, onerava enorrneinente seu custo. Tanto 
o govern0 federal como o municipal puseram todo o seu empenho para 



reformu1ar.a 1egislac;lo em vigor, enfrentando cerrada o osis30 no Con- 
gresso, na imprensa e na sociedade c~vil de modoegeraf 

Em sua Mensagem ao Congresso, de 3 de maio de 1903, o pr6prio 
Rodrigues Alves advertia: 

Urge regular a materia das desapropriag6es, sim lificando-se o process0 e 
estabelecendo-se para as avalia(;aes bases mals razoiveis. &mo as leis atuais, nil0 h i  
empreendimento material, por mais Gtil que seja, que nIo possa ser demorado na 
execuglo pelos mais impertinentes embara~os~ .  

Nos orcamentos preliminares dos melhoramentos municipais, a 
verba destinada 3s desapropriasbes chegava a 66.173:255$460, para uma 
despesa total de 79.375:917$450. 

Ao fim de violenta luta parlamentar, o Decreto 1.021 de 26 de a osto 
de 1903, promulgado elo legislativo federal, alterou as disposigiies a lei 
antenor, que datava $e 1855, relativas L indenizagaes. 

% 
Doravante, a quantia da indenizap30 ao proprietlio n90 seria in- 

ferior a 10 nem superior a 15 vezes o valor locativo, deduzida previa- 
mente a importincia do imposto predial e tendo por base este imposto 
1anc;ado no ano anterior ao da decretas30 da desapropria 90. 

Se a propriedade n8o estivesse sujeita a impost0 pr d id, o valor da 
indenizaqio serla calculado pel0 aluguel do Gltimo ano. Se tlvesse sido re- 
construida em data posterior ao lansamento para o Gltimo ano, ou fosse 
considerada em estado de ruinas, a ~ndenizafio n30 ficava sujeita aos li- 
mites fixados na lei. 

Em caso de desapropriaslo para abertura de novas ruas, facultava- 
se ao proprietirio que aceitasse a !ndenizasIo por acordo a aquisifio de 
terrenos nas novas vtas de comunlcap90, fixando o governo o prego mi- 
nimo, sem concorr~ncia. 

0 decreto dapunha, tambkm, sobre a rela 30 proprietlrios- tS locatkios, mas de maneira ambigua. Pereira Passos azia menp30 a 5% 
de indeniza~zo aos locatirios sobre o valor calculado~l e a lei, inais pre- 
ocupada em assegurar o direito dos proprietlrios, dizia apenas: 

Fica entendido que o valor pago aos locatirios nzo oderl ser computado na 
pan. do pmprietirio, ao qua1 16 mmpetiri a indenizaclo 80 pre(;o dado (...) ao prC 
dio sem as benfeitorias, ou ao terreno sem edificio. 

As pendCncias entre proprietirios e locatkio; n90 impediriam a de- 
sapropriap80, ficando a indeniza -30 depositada ate que as partes shegas- 
sem a um acordo. Por fim, o ar b itramento de seu valor serla felt0 por 
tr6s representantes, nomeados, respectivainente, pelo governo, pelo julz 
e pelo ro rietirio. I-h akuns aspectos imponantes a ressalrar nas disposisiies dessa lei. 

Alkm da reduslo da base de cllculo, o decreto permltiu que se es- 
tribasse nas declaragiies do valor dos imbveis para os langanientos do im- 
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posto predial, tradicionalmente subestimadas pelos propriet4rios para lesar 
o fisco. AlCm de reduzlr brutalmente as suas despesas, a munlcl alidade 
defendia a arrecadac30 do  imposto, que estava sendo empenha o como 
garantia do emprCst.imo necesslrio i s  obras. 

B 
Outro ponto I ualmente capcioso C a excludo dos prCdios consi- 

derados "ruinosos" 80s limiter estabelecidos para a indenizacio. Nessa 
categoria - que permitia aln la mar em de manobra ao refeito - poderia 81 B P ser enquadrada parte const eravel os velhos pr6d10~ co onlais, ocupados 
por oficinas e pequenos estabelecimentos comerciais, ou transformados 
em casas de c61nodos e corti(;os. 

Em 12 e 13 de julho de 1904, - quando jh caminhavam a pleno va- 
por os rnelhoramentos -, a Gazeta de Not ich  respondia i acusac;5o, di- 
vulgada por jornais da oposic50, de que o prefeito 

(...) procura tirar panido das vistorias que manda fazer para conhecer o es- 
tado dos predios nas ruas que pretende beneficiar, fazendo condenar, pela mais sim- 
ples ruga, prCdios e m  excelente estado de conservagdo, a fim de reduzir a quase nada 
a indenizaydo de  seus proprietirios. 

Alegava a Gazeta que o nGmero de prCdios condenados por se acha- 
rem em ruinas era insignificante, citando, como prova dmo,  o exem lo 

apenas 21 foram enquadra 3 os nesta categoria. 
B da Rua Estreita de S30 Joa uim, onde, dos 109 prCdios desapropria os, 

Mas C preciso que se saiba: a Prefeitura n%o se tem limitado a fazer vistoria 
e demolir prCdios em estado de ruina unicamente nas ruas que pretende alargar. A 
sua benefica agio (...) ten1 se estendido a toda a i rea  da cidade, desde as grandes vias 
de comunicaydo, como sejam as Ruas d o  Catete, Lapa e outras, onde t i m  sido con- 
denados e arrasados muitos prCdios, at6 as e uenas vlelas quase desconhecidas, como 

2P por exemplo a travessa da Angustura ... . 

Em sua primeira Menragem ao Conselho Municipal, de setembro 
de 1903, depois de governar sels meses ditatorialmente, com o Legislative 
municipal suspenso, Pereira Passos declarava: 

Estabeleci base razoivel ara as desapropriayhs, oferecendo aos pro  rieti- 
rios indenizi-10s con1 tantas ap6pces mu~licipais uantas bastassem para pro8uzir a 
renda dos seus rbdios, deduzidos o imposto prejial e de  consumo de igua e a taxa 
d o  seguro, selic!o a renda avaliada pel0 valor locativo d o  Gltimo lancamento. Esta 
base corrrsponde aproximadamente a 14 vezes o valor locativo em ap6lices ao par, 
ou,  coniputada a cotasdo dessas, a 12 vezes aquele valor2'. 

I 

0 prefeito expunha lon amente os artificios que encontrara para 
aliviaro peso consideravel das d esaproprias6es. A nova l e ~ ,  com a deduclo 
do ilnposto predial, per~nitira uma redue30 de 45%, em mkd~a, sobre o 
valor do  c5lculo primitive. Reservando 5% para a indenizas30 aos loca- 
tlrios, e reduzido em apenas 40% a verba das desapropriac;Ges, oorsa- 
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mento total descia de 79.375:917$450 para 52.906:615$266. Outra redus20 
foi obtida alterando o projeto original das ruas a serem abertas: 

(...) como unia grande parte destes prkdios tCm alguns metros incluidos no 
novo trasado, urn simples recuo, mediante mcidica indeniza~zo, resolver; o problerna 
(...) sen1 necessidade de desapropriasbes. 

Em outros casos, a aquisis2o fez-se atravis de ermuta, cedendo-se 
aos roprietirios os fundos dos prkdios jA adquiri os em troca de k e a  P na rente dos seus. 

B 

e uma par- 

A escassez manifestou-se tambCm para o pequeno comircio e o ar- 
tesanato, que dependiam da clientela operbria. A "crise" habitacional, en- 
volvendo o enorme aumento dos alugukis, a super1otac;fo dos cbmodos 
e a deteriorasfo de suas condi~6es hig~Cnicas, foi potencializada e reposta 
nas Areas deterioradas remanescentes no prbprio centro da cidade e em 
suas imediaqaes (como, or exemplo, a zona do Esticio). 

Para ulna parcela cf' os comerciantes ue viviam custa da mercan- 
tiliza~"a de elernentos necessArros A repro 1 uc;30 da forc;a de trabalho ur- 
bana (donos de casas de pasto, de armazCns associados a cortigos, 
arrendatirios de casas de comodos etc.), as desapro ria~6es representa- 

"pequena propr~edade" urbana. 
P ram uma perda: d e  localizas50, de rendas, de cliente a e, por vezes, a da 

Mas para aqueles que obtiveram uma boa indenizasfo e puderam 
abrir neg6cio nas zonas roletirias" remanescentes, ou para os que ali 
ji estavam localizados, as 1 esaproprias6es redundaram em malor margem 
de lucro mercant~l, visto que puderam tirar proveito da escassez de ha- 
bita~6es e da precariedade do abastecimenro de gkneros de alimenta !o. tt Segundo Luis Edtnundo, as desapropriag6es executadas pel? pre eito 
antagonlzaram-no, principalmente, com os grandes e pequenos corner- 
ciantes vajlstas: 2 

Unia das causas rrais dessa odiosidade militante explica-se tarnbem por fatos 
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como este: cenos mandarins do combrcio, do alto e honrado combcio desta praca, 
como entdo se dizia, bem como os nd0 menos honrados do varejo, muitos deles ins- 
truidos na escola da esperteza, da pilhagem, diga-se isso logo corn a maior franqueza, 
escola que foi a mais provecta das instltuicdes criadas ao tempo da coliinia, homens 
treinados na esperteza do quilo de 800 ramas, do metro de 80 centlmetros, na w- 
negaclo do imposto e no suborno fid na hora de pagar I Prefeitura as dbcimu 
do imposto de seus prkdios, sb agavam aquilo que querlam, uma vez que o hlbito 
era burlar, n u  declarac6e.s ao &co, o valor dos mesmos. 

De inodo geral, a quest30 das desapro riasZIes envolvia uma rela~90 
conflituosa entre o Estado e o coniunto B e "~ro~riet i r ios" de im6veis 
das keas atingidas - categoria va a e'imprecisa,'on;ie podem ser incluidoi 
abastados comerciantes, donos c f  e numerosos im6veis, velhos aristocratas 
que auferiam rendas de seus casardes convertidos em oficinas ou casas de 
cbmodos, viGvas.que dependiam do alu uel de uma casa, profissionais I!- 
berals que investiam pane de seus rendimentos em propriedades rmobr- 
liarias etc. 

Seja como for, as desapropriasdes levantaram uma nuvem de inte- 
resses "privados" feridos, que se manifestaram em cerrada oposis90 no 
Con resso, em contundentes e reiteradas criticas pela imprensa, e por in- 
term k dio de outras formas de pressSo. Raimundo de Atalde refere-se, por 
exemplo, a uma comusiio de pro rietirios que procurou Rodrigues Al- 
ves para exigir a demissSo do pre f eito; menciona, tambkm, uma petis90 
de uma sociedade de proprietirios de imbveis, que Passos devolveu, man- 
dando mod~ficar a linguagem "pouco cords"". 

Mas 6 preciso olhar tambkm o outro lado da medalha. No romance 
0 Bota.a@ixo, hi um epiddio muito ilustrativo: Luis Carlos, o advo- 
gad0 ambicioso que via nas demolifdes a oportunidade de fazer grandes 
negdcios, 6 procurado por D. Altina, proprietiria de um velho sobrado 
na Rua SSo Pedro. 

Sua casa fora, como as demais, desapropriada amigavelmente. Mas, para o re- 
cebimento, o empregado da Prefeitura que a acom anhara na desapropriacb (...) Ihe 
aconselhara chamar advogado. A c a d  tlnha sido &da a inventdrio, par pane d o  Al- 
mirante, 110 valor de trinta e cinco contos. 0 ra az obtivera que a comsisb a ava- 
liaue em cinqlienta; porbm, que um advogado conRecido poderia arranjar mais, como 
estava acontecendo. 

Preocupado com a ressar os services, o Dr. Frontin, o overno, n b  olhava 
reco. N i o  soubera o Dr. fu i s  o caso da velha que fora ao escrittrio da ~ u a  da Ajuda 

Lbilirar-se para recrber quarenra mntos de um pardieim e na m n f w i o  do ex e- 
dientr, a ameacaram desta forma: "A sua casa ndo vale mais de sessenta eontos. &o 
se d l  mais nenhum vinthm. Decida!'" 

N90 6 s6 or esse lado - o do "apadrinhamento" e jog0 de influ- 
8ncias.- que as J' esapropriasdes beneficlaram muita gente. Respondendo 
is  crit~cas da oposiqiio, a Prefeitura enfatizava constantemente que a ma- 
ior~a dos roprietirros aceitava a indeniza~20 or acordo. Apesar da re- g P dug30 da ase de dlculo, a nova lei assegurava- hes a manutenc;So de suas 
rendas - nip pela explorac;So de pr6dlos no centro, mas a renda propor- 



cionada elas ap6lices municipais. AlCm disso, para os que aceitavam o 
acordo, avia a ossibilidade de adquirir terrenos extremamente valorl- " zados pelos me1 orarnentos urbanos em curso. 

A venda em hasta pGblica das sobras dos terrenos desapropriados 
era outra quest30 endente de.regulamentapSo legal. AlCm de atender a 
razaes finance~ras B a municipalldade, com letava o mecanismo atravks do P qua1 se reali~ou a apropria~90 do espaco 'renovado" pelo grande capital 
e seus assoclados. 

A legislapio vigente proibia que a Prefeitura vendesse essas sobras, 
calculadas em 5.600 m2 (o projeto previa, de inrcio, 8 mil metros, mas 
foraln deduzidos 30% correspondentes aos prCdlos recuados ou permu- 
tados). 

Enibora rsses terrenos, em muitos casos, nzo tenham grandes fundos, deve-se 
considerar que s30 situados em ruas largas, desrinadas necessariamente a se tornarem 
as principais da cidade. Atendendo ao prego das vendas de terreno efetuadas ulti- 
nlaniente em condili.des semelhantes, nZo C exagerado cornputar em dois contos de 
rCis o valor de oada metro de frente. Temos assim que o valor venal dos terrenos 
restantes sobe a 11 .200:000S0~6. 

Com isso, a prefeitura p8de reduzir o oqamento total de seu plano 
de melhoramentos de 79.375:917$450 para 33.765:829$611. 

A autorizap30 para vender as sobras de terrenos, igualmente com- 
batida pela oposlc;30, foi concedida em 19 de novembro de 1903, pelo 
mesmo Decreto n? 1.101, do poder legislativo da UniSo, que alterou a 
lei orginica do Distrito Federal. 

Entre as novas atribui~aes conferidas ao Prefeito, figurava a corn- 
petCncia para: 

(...) vender os terrenos ou prCdios adquiridos ou desa ropriados que n io  te- 
nhani sido aprovritados para logradouros iblicos nas aveniBas, pragas ou ruas, me- 
diante hasta piblica, previamente anunciaia pela imprensa, e por editais fixados nos 
lugarrs mais piblicos por espaso de tempo n3o inferior a dez dias; e permutar in- 
drpendenternente de hasta piblica, os referidos bens ... 

0 EMPR~!STIMO EXTERNO 

A Lei de 19 de novelnbro de 1903 talnbern autorizou o Prefeito a con- 
trair uln e~nprCstilno de ate quatro milhaes de libras esterlinas para cus- 
tear as reformas, consolidar a divida flutuante e unificar a divida 
consolidada. Em 31 de dezembro, o Conselho Municipal autoqizou-o a 
ofereccr o produto do i~nposto predial colno garantia do elnprkstiino que, 
na vcrdade, vinha sendo negociado, informalmente, desde agosto, f Or !n- termedio de Jose Aparicio dos Santos, Visconde de Povoenpa, ve ho LO- 



nhecido dos financistas europeusu. 
Em 29 de agosto, ele comunicava a Pereira Passos (0s telegramas 

eram dirigidos A sua residkncia) que entrara em entendimentos, em Paris, 
corn urn grupo constituido por Dumulins, os banqueiros Arthur Achilles 
e Emile Fould, o Bar30 Leonino e seu sogro, Bar30 Gustavo de 
Rothschild e urn outro bar30 que dispunha de fortuna avaliada em 200 
milhaes de libras. Estavam dispostos a "sindicar-se" e a formalizar, por 
~ntermkdio de urn dos grandes bancos parisienses, a pro osta de quatro 
ou seis milhbes de libras a 83% liquidos (correndo por f ora a comissSo 
de Povoenga) e 5% de juros ao ano. Passos respondeu-lhe que n30 acei- 
tava menos de 84% li uidos. 

Em 15 de dezem 1 ro - isto 6,  ap6s a promulga~So do decreto auto- 
rizando a contratag30 de emprestimo - Povoen~a per ntou-lhe se acei- 
taria a proposfa, a ser a~resentada por um banco de y aris ou Londres, 
no valor nominal de quatro milhaes de libras, a juros de 4% e tip0 li- 
quido de 67%, ou a juros de 5% e tip0 11 uido de 83 3/4%, correndo as 
comissdes por conta do banco emissor. 3 o dia seguinte, Passos enviou- 
-1he uma carta formalizando a sua condi~zo de negociador, corn prazo ate 
31 de janeiro de 1904, e estipulando as condigbes da Prefeitura: a pro- 
posta teria de ser apresentada or um banco de primeira ordem, e o em- 

restimo poderia ser a juros A) e 4 ou 5%; no primeiro caso, o produto 
iquido, livre de todas as despesas e comissbes, nSo seria inferior a 68%; 
no segundo caso, a 84% - em ambos admitia amortizag20 de 1/2%. 

Em 16 de janeiro de 1904, Povoenga informou que a proposta po- 
deria ser formalizada pel0 Comptoir Nationale d'Escompte ou pelo banco 
de Pouvier, ministro da Fazenda da Franga (Banco de Comkrcio e In- 
dhstria). Contudo as ne4ociagbes esbarravam em dois obsticulos: a imi- 
nCnq-ia da guerra entre Russia e JapSo; a exigkncia do prefeito com relag90 
ao tipo de 84% liquidos, livre de despesas. Povoenga argumentava: 

0 tipo 83 jd 6 mais favordvel que o emprestimo do Rothschild para as obras 
do porto, do qua1 o overno recebe llquido 82,1/2%. 0 s  titulos de emprbstimo do 
porto enconrrar30 dficuldade na coloca~80; e hoje foram cotados abaixo do preso 
da ernislo. 

Em 29 de janeiro, is vksperas de expirar o prazo que Ihe fora con- 
cedido, o Visconde escrevia: 

0 s  bancos de Paris e Londres recusam fazer o emprestimo sem a garantia do 
governo federal. Em Paris os grandes bancos eram ainda mais exigentes, eles queriam 
aue fosse o governo ue contratasse e que desse as garantias do imposto predtal, pois 
i6 nessas condi~8es e?es dariam 83'Y o i iquidos para a Prefeitura e jamais 84. Em sendo 
como Emprkstimo Municipal eles (alguns dos bancos) d dariam 73 a 744b liquidos 
para a Prefeitura. 

A liltima cartada de Povoenga era um grupo de capitalistas inde- 
pendentes dos quais obtivera a proposta de 80%. 



Eu sou informado que o r6 rio Rothschild n90 vC com bons olhos este em- 
rkstimo, por causa do ma1 que l i e  Pard para ele colocar o em rCstimo do Porto (...). 

gei que ele faz oposigio clandeaina. 0 meu grupo sabe isto t u L ,  mas como sio muito 
ricos e independentes, nLo se importam com esse gross0 bonk. Em Londres C in- 
teiramente impossivel ser feito o emprCstimo, pois 9ue hb muitos meses C o mercado 
de Paris que sustenta a prasa de Londres, onde ha grande falta de dinheiro. 

Na mesma missiva, Povoen~a inseria cb ia de uma carta enviada ao 
proprietlrio de 0 Paiz, Pedro dYAlmeida G o  8 inho, contestando a notic~a 
publicada pelo jornal, em 24 de dezembro, que o acusava de ter parti- 
cipado das "tramblas e tranquibernas do enalhamento" 

Em 1? de fevereiro de 1904, Passos comunicou-lhe que eram ina- 
ceitlveis suas p r o  ostas e cancelou sua autorizaslo para negociar o em- 
pr6stim.o. T r e s  %as depoir ,  no.meaua corno n e g o c i a d o r  ? m o  v e l h o  
conheeldo, o Visconde de Figuelredo, sob as mesmas condlc;6es estlpu- 
ladas para Povoensa, com prazo at6 30 de abril. Enquanto Fi eiredo ar- 
ticulava na Europa a contratag30 do empr6stim0, o Visconde CY e Povoen~a 
continuava a se corresponder oficiosamente com o filho do prefeito, Fran- 
cisco de Oliveira Passos. Numa das cartas destila um veneno contra Fi- 
gueiredo: em Paris, pedira.uma elevada comisslo "dizendo atertamente 

ue desta comtssa"~ 750 mll francos eram para o filho do Prefeito!!! Isto 
Iesmoraliza V.Exa. e seu Exmo. Pai e tambkm a ooeraclo ela mesma". . - 

Outros intermedilrios disputavam tamb6m a contratac;30 do em- 
rbtimo e n90 perdiam a oportunidade de se intrigarem mutuamente. 
e m  deles era o advogado Cunha Mender, que atuava como representante 
do Bar30 de Ibiapava. Outro era Fausto Augusto Werner que, na pri- 
meira carta, de 25 de fevereiro de 1904, convidava o prefeito a "to.mar 
informas6es a meu respeito corn o Coronel Eliseu Guilherme da Silva, 
deputado federal por Santa Catarina e chefe do Partido Republican0 Ca- 
tarinense, em cujas fileiras militei ...". Afirmava estar relacionado com uma 
"lmportante casa de Pans, por ~ntermkdio da qua1 acabara de levantar um 
emprkstimo de 25 milhaes de francos para o govern0 da Bahia, que pre- 
cisava resgatar uma divida contraida antes". Na verdade, Werner (que is 
vezes escrevia em papel timbrado da Companhia MecSnica e Importa- 
dora de S30 Paulo) era o intermedibrio de outro, o "diretor geral" de um 
banco n5o especiflcado, que pedia ao prefeito uma carta formalizando sua 
proposta, para entrar em entendimentos com alguns financistas "sob a 
mais absoluta reserva". Sua comiss3o deveria ser paga "par celui qui tou- 
che l'argent et non par celui qui le verse", fixada em 1% no minimo, "cay 
nous devons pouvotrfaire certaines largesses pour rernunerer des concours ne- 
cessaires". 

Enquanto isso, o Visconde de Figueiredo negociava oficialmente o 
emprkstimo da Prefeitura, sem Cxito, pois as prasas europkias se haviam 
retraido coln a guerra russo-japonesa. Seu prazo, que terminava em 30 
de abril, foi prorrogado ate 15 de maio e de ois at6 30 de junho, P eliminando-se desta vez a cliusula em que a P q  eityra se cornprometla 
a n30 levar em considerac;a"o outras propostas. As vesperas de tertnlnar 
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o Gltimo prazo, Passos preveniu-o de que recebera duas ofertas, uma do 
London & Brazilian Bank e outra "de importante casa bancarla de Lon- 
dres e Viena". Em 30 de junho, na Gltima hora, Figueiredo conseguiu for- 
malizar uma proposta, grac;as a concessbes de parte da Prefeitura, q le  
renunciou ao dep6sito antecipado de 200 milhbes de libras, e dos ban- 
queiros, que retiraram uma exigencia "inaceit5vel" que a corresponden- 
era n5o especifica. Nesse dia, o erente do London & Brazilian Bank do 

d 7 Rio de aneiro entregou ao re eito carta subscrita por Stern Brothers, 
de Lon res, Kuhn Loeb & 8., de Nova York e do pr6prio London & 
Brazilian Bank de Londres, na ual confirmavam a oferta de quatro mi- 
lhbes de libras em debentures l e  5Ol0. 

Pereira Passos apressou-se a enviar a seu intermedikio as creden- 
ciais para assinar o contrato. Estava tudo pronto, mas os banqueiros iam, 
sob variados pretextos, adiando a conclusio do acordo. Em 19 de julho, 
Passos recebeu telegrarna de Fi eiredo informando que pediam novo adia- 
mento das negociac;aes para r epois da e s t a~ io  morta. Com isso, o Pre- 
feito considerou-as encerradas. 

Segundo a Gazetu de Notick de 3 de agosto de 1904, as negociac;bes 
teriam fracassado em conseqii6ncia da opini5o de ue seria ilegal a apli- 
ca$o de par e do emprkstimo no resgate das divi 1 as internas da muni- 
cipalidade. d possivel tambem que tenha influido na opini5o dos 
banqueiros o artigo publicado no Finantiul Times de 8 de julho de 1904, 
"0 novo emprestrrno brasrleiro - alguns fatos pertinentes sobre os quais 
os investidores britinicos deviam refletir cuidadosamente". 0 influente 
'ornal os desaconselhava a colocarem seu capital no Brasil. Come~ava re- 
lernbrando ofindin loan - a sus ens50 do pagamento dos juros da divida 'f P nacional em junho e 1898 - e in ormava que, ao ser restaurado o crkdito, 
o governo federal rapidarnente contraira o em rkstimo de 5.500.000 li; 
bras corn a prornessa de emisslo suplementar ! e 3.000.000 de libras ate 
I?  de junho de 1905. Diante disso, colocava em d6vida a capacidade de 
a Prefeitura oferecer garantias para a soma pedida. 

N o  presente momento, grande n imero  de sentensas judiciais foram passadas 
contra a Municipalidade d o  Rio por quebra de contratos, variando as quantias, de 
aguns niilharrs a algunias centenas de milhares de libras. Essas sentensas, 
nao inconrodani as autoridades loeais, na medida em que nBo odem ser c o ~ a ' ~ ~ :  
devido ao fato dr que, pela lei brasileira, a renda e a propriedaBe municipal nBo po- 
den1 ser toniadas pelos credores para o pagamento de dividas ... 

Talvez houvesse o dedo de Rothschild nessas advert&ricias, ,mas o 
Finantiul Tinla invoca outro argument0 que ni0 concerne apenas as con- 
veniencias do poderoso banqueiro. 0 jornal criticava o governo brasileiro 
por depender da Inglaterra para obter recursos financeiros e ,  ao mesino 
tempo, im or tarifas protecionstas contra seus produtos. Apoiando-se nuin 
relatbrio 8' o consulado inglb, informava: 

As manufaturas britinicas perderam terreno devido 1 forte rotesBo conce- 
dida i s  ind15strias nativas e at6 certo ponro 1 coneorrCneia dos ~ s t a i o s  Unidos e da 



Alemanha (...). As empress britqnics estabelecidas no Brasil decresceram. As mais 
antigas fecham as portas e nenhurna empresa nova aparecc para tomar seu lugar. 

Tendo fracassado o empr6stimo no exterior, Passos tratou de levant& 
lo na prbpria prasa do Rio, por intermedio do Banco da Repliblica, sob 
as seguintes condisdes: o emprestimo de 4 milhdes de libras seria emitido, 
por intermedio do banco, em 200 mil a bllces ao portador, de 20 libras 
cada, ao tip0 de 85%, vencendo juros i' e 5% ouro, com a amortizas20 
de 1/2%, sendo o resgate feito em 50 anos. 0 produto do emprkstimo 
destinava-se i s  obras ptiblicas assim como ao resgate das ap6lices-papel, 
que seria feito por compra em prasa, permuta de titulos ou sortelo (0s 
tomadores podiam permutar dez apiilices-papel por seis ap6lices-ouro do 
novo empp5st11no). A renda do  imposto predial seria entregue ao Banco 
da Replibllca para o servipo de juros e amortizap20 das apbhces-papel em 
circulap30, sendo que a Prefeitura se obrigava a receber, como dinheiro, 
no pagamento do imposto predial, os cup&s vencldos e apbllces-ouro sor- 
teadas. Estas seriam pagas no Rio, em Londres, Paris, Lisboa e Porto. 

0 ARROCHO FISCAL E A CENTRALIZACAO ADMlNlSTRATlVA 

AlCm da contrata~50 do einprkstimo de quatro milhaes de libras, a via- 
bilizapiio financeira do plano {e melhoramentos da Prefeitura requereu 
uma austera e draconiana polltica fiscal visando reduzlr despesas e au- 
mentar a arrecadag50. 

A situagfo das finansas inunicipais, quando Pereira Passos assumiu 
o cargo, era extremamente precbria. A divida flutuante chegava a 
5.983:967$274, dos quais 3.250:771$220 correspondentes a quatro meses 
de agamentos atrasados do pessoal da Prefeitura, incluindo os operlrios; 
vin \ am, em seguida, 1.420:000$000 correspondentes a letras e contratos 
vencidos, 837:594$964 referentes a contas de fornecimento e outras; 
369:553$580 de alugukis de casas para escolas e agtncias e 16:119$510 de 
restituipdes a diversos. 

Para fazer face A divida, os cofres da municipalidade possuiam ape- 
nas 1.178:185$481, sendo 5.721 apblices no valor de 972:570$000 e 
200:000$000 em dinheiro, obtidos, as vesperas de sua noaeasb ,  por em- 
prkstilno do River Plate Bank. 

0 orpamento de 1902, como os dos anos anteriores, apresentava o 
considerlvel deficit de 4.360:887$717. Jb em setembro desse ano, a pre- 
feitura recorrera, colno de hlbito, A emiss3o de ap6lices para saldar o ex- 
cesso da despesa sobre a yeceita..Mas este recurso esEaya ,mais do que 
esgotado em virtude da ler orgenica de 189?, que proibla a mun~apali- 
dade onerar por juros e amortizap80 de emprestimos mais da quinta parte 
de sua renda. 
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Em fins de 1902, a divida fundada da municipalidade compunha-se 
de 459.608 (divida externa) e 174.971 apolices, representando 
34.330:565$420 (divida interna). 0 servic;o de juros e amortiza~des mon- 
tava a 28.125 libras, referentes divida externa, e 3.659:173$400 corres- 
pondentes A divida interna, o que perfazia um total de 4.221:673$400. 

0 aumento da receita municipal foi obtido, de um lado, pela criag90 
de novos impostos, incidindo sobre determinadas parcelas da popula$io 
urbana; de putro, pel0 aumento e regulariza~20 da arrecada-90 dos im- 
postor jl emtenter, em particular do predial, que era ofereciao como ga- 
rantia do emprkstimo (gerando conflitos com os proprietbrios de im6veis 
e terrenos, sobretudo nas ireas suburbanas). . 

Isso exigiu, como medida preliminar, a l y  r~manejamentos no apa- 
relho burocratico municipal, visanda yornl- o mals eficiente. Obsema-se 
nesse period0 uma politica de centralizas90 do poder em m9os do  pr:- 
feito, que passou a exercer rigido controle.sobre a sua mbquina burocra- 
tica, para que a rsse com a necesslria severldade - e at6 ~ncorruptibilidade 
- esquadrinhan 8 o os vbrios dominios da vida econbmico-soaal que pu- 
desssem proporcionar rendas A Prefeitura ou que representassem um obs- 
ticulo i moderniza$io da cidadezs. 

Essa olitica centralizadora, beneficiando o executivo, levou a cons- 
tantes con f rontos coin o Conselho Municipal, um dos principais con- 
dutos da "grita dos mesquinhos interesses feridos" que, segundo Pereira 
Passos, nzo o impediriam de promover o "legitimo bem pbblico". 

Significativamente, sua primeira providencia como Prefeito foi co- 
locar em dia o pagamento do funcionalismo municipal, contrariando o 
hibito das administra~bes anteriores de conter despesas ?I custa da de- 
miss20 de funcionbrios ou do  atraso sistemAtico de seus vencimentos". 
Em sua Menugem de setembro de 1903, Passos explica que tomara aquela 
iniciativa "para ter o direito de ser inflexivel com eles nas exigkncias re- 
lativas ao cumprimento de suas obrlga~bes." 

Destarte, faltar-me-ia o direito de exigir dos funcionbrios, de mim dependen-, " 

tes, o rigoroso cum rirnento dos seus deveres e n l o  me assistia a probabilidade de 
encontrar de parte So  p6blic0, a boa vontade e a solicitude em que era meu almejo 
ser convertida a pronunciada hostilidade com que ele at6 entzo encarava o tisco. 

Nessa sua primeira prestac;3o de contas ao Conselho Municipal, que 
ermanecera fechado durante seis meses para-que o executivo legislasse, 

Evremente, por melo de decretos, Passos critlcava tambkm a pratica do 
caciquismo e do  empreguis~o  e a manipulasio para flns eleitorais da bu- 
rocracia municipal pel0 proprio Conselho: 

hlultiplicam-se garantias outorgadas a fu~lcionlrios municipais, educando-os 
no  continuo receio de 1ntenc6es hostis d o  poder executivo e sugerindo-lhrs a triste 
noslo  de qur  dr  urna outra coisa, que n l o  o mod0 de os exercerem, deviam fiar a 
conservaq30 d r  seus cargos. 
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A SUPERPOSICWO DE ATRIBUIC~ES DOS GOVERNOS FEDERAL 
E MUNICIPAL 

0 sistema de arrecada~lo das rendas municipais do  Rio de Janeiro era, 
contudo, extremamente preclrio. e confuse., Nesse e em muitos outros 
aspectos, a s~tuaplo da capital d~ferla das demais "cabec;as urbanas" do pais. 
Sua gest3o pertencia, simultaneamente, aos governos federal e municipal, 
cujas "burocracias" se superpunham, atuando, muitas vezes, em func;Zo 
de politicas ou determ~nasSes conflitantes. Havla grande confusk de atri- 
bulsaes em tudo o que dizia respeito b rendas fiscais e 3. provisfo de equi- 
parnentos e servifos para uma cldade que se expandia de rnaneira acelerada 
e cabtica. 

Nesse aspecto, as relasaes entre Pereira Passos e o governo federal 
foram marcadas por constantes dissenc8es, apesar de ser ele nomeado di- 
retamente pelo presidente da RepGblica, armado de poderes ditatoriais ara 
m a r  como o executor de uma politica ditada pel0 governo federay. 

A prefeitura reivindicava que o governo federal arcasse com o Bnus 
de servi~os que o regime republicano transferira para a sua alsada, como 
a instru 30 pliblica. Negava-se, tambkm, a arcar com o custo de manu- 'l tens30 a lustiga local e com metade das despesas com a policia militar, 
insdncias sobre as quais nf0 tinha nenhuma autoridade. Reivindicava, por 
outro lado, que fossem exclusivamente da alsada municipal servi~os como 
lgua, gIs, esgotos, corpo de bombeiros e 1lurninag50 phblica. 

0 abastecimento de dgua era administrado pelo governo federal que 
arrecadava o imposto de penas d'lgua, consignado como imposto geral 
da UniSo. 0 s  servisos de es otos, gIs, iluminaszo pliblica (associada, nesse 
momento, ?i roduglo e istribu1c;30 de ener ia eletrica para outras fi- g d 
nalidades tam Cm) constituiam concessaes exp f oradas por companhias es- 
trangeiras, que mantinham uma re1ac;So contratual direta com.0 governo 
federal, o qua1 se limitava a "fiscalizar" a execuslo dos servisos. 

Nuina curta entrevista h Gazeta de Noticias (4 de junho de 1903), 
Passos queixava-se de que os servigos de esgotos e Is n lo  pertenciam 

E 1 municipalidade "unicamente orque essas coinpan ias 1-150 quiseram". 
Embora n30 tivesse nen um controle sobre a sua estfo e sobre a 

arrecadacfo dos impostos correspondenter, a municipaliiade arcava par- 
cia1 ou integralinente com asdespesas de manutenslo. At6 1898, as leis 
orc;amentlrias da Unifo conslgnavam a ela o p'agamento da metade das 
despesas corn a policia, a justica e o cor o de bombeiros, e parte do cus- 
teio da iluminaglo e esgotos. Dai em i a n t e ,  o Bnus com ester servi~or 
passou integralmente A municipalidade. 

Pane dos 7ovos e antigos impostos municipais incidia sobre os pro- 
priethrios de imoveis e especuladores de terrenos, tanto no centro como 
nos subhrbios e arrabaldes, onde era intenso o movimento de constru~aes. 

Um dos decretos promulgados por Pereira Passos no prime+iro se- 
rnestre de 1903 foi a reforrna do  regulamento do imposto predial, visando 
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aumentar a arrecadag50 dessa renda fixa, que constituia afprincipal fonte 
de receita da municipalidade. Ao mesmo tem o, colocou em vigor a exi- P encia de que os proprietirios saldassem seus oros.para poderem averbar 
transferir) ou quitar o imposto predlal, o que exp!~ca o enorme aumento P 

de renda arrecadada ela Diretoria do PatnmBnlo. P Essa exigtncia oi o princ~pal motivo de queixa de uma represen- 
ta@o de proprietlrios de prkdios, divulgada pel0 Jomal do Co.mmercio, 
em novembro de 1903, onde reclamavam, tambkm, da exlgtnaa de pin- 
tura das fachadas dos prkdios, que implicava o pagamento de uma licensa, 
e das posturas relacionadas ao cercamento de terrenos desocupadosY1. 

A C o n s t i t u i ~ b  de 1892 e uiparava o Distr~to Federal aos Estados, 9 exceto quanto A organiza~90 po itlca. (0 Distrito Federal tinha, pork,m, 
representa~iio na Camara e no Senado). Dava-lhe compettncia exclus~va 
para decretar impostos sobre a expona~20 de mercadorias de sua pr6pria 
produp30, sobre im6veis urbanos e rurais, sobre a transmudo da pro- 
priedade e sobre indhtrias e profissaes. Com excec;lo do imposto pre- 
dial, os outros trts continuaram a ser arrecadados pela Unlfo, ao passo 

ue a municipalidade passou a arcar corn vlrios servigos, y r n o  a higiene 
gefensiva, a instrugiio prilniria e profissional, assisttncia publica, !rmpeza 
das ruas e prapas, conservac;lo das estradas e manutegzo dos allenados. 

A Prefeitura reivindicava o lansamento desse; impostos, cujo valor 
vinha caindo desde 1898, argumentando que sua maquina fiscal era muito 
mais eficaz que a da U n i b .  Em abril de 1904, Passos tentou obter um 
acordo com o ministro da Fazenda para que a arrecadac;3o do impo:to 
de exporta -30 fosse feita por intermCdlo da AlfSndega da capital. Esse lm- 
posto incidia quase que exclunvamen~e sobre 0s couros secos e salg?dos 
do matadouro de Santa Cruz. 0 mlnlstro recusou, levando o prefe1tp.a 
dcnunciar o "absurd0 de ficar o Distrito Federal sem a renda necessarla 
para a manutenq3o dos servi -0s locais". C Apesar de tereln sido in rutiferas suas reivindicaqaes, constata-se que 
sua pol~tica de arrocho fiscal redundou em aumento considerivel da ar- 
recadap30 da Prefeltura. 

Examinando-se a Demonstraqzo da Receita arrecadada de janeiro a 
outubro de 1903, comparada com a de igual periodo de 1902, verifica-se: 

. o Item que mats esava no total da receita era o imposto redial 

na arrecadaq30 entre os dois periodos; 
P (pouco lnenos da metade! n l o  tinha havido, ainda, aumento signi lcativo 

. o segundo item de malor llnportlncia era o imposto de licenqas, 
que tambkm 1-130 variou multo; 

. as verbas que apresentaram varia -8es mais e!evadas foram: a taxa 
sanitiria, que quase qu~ntupl~cou, pesan d' o s~gn~f~catlvamente no total da 
receita arrecadada; as rendas das diretorias do PatrilnBnio e de Obras, que 
sofreram aumentos superiores a IOOO/O; e as lnultas por infraqaes de pos- 
turas, qne quase triplicaram"; 

. pesaram tambkmos lrnpostos criados ou reformados por Passos: 
sbbrc cks ,  sobrc terrenos 1-150 edificados, anuidade e licenpa de quiosques, 
taxa sobre averba$io de im6veis. 
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- A qiiestio do patrimGnio municipal envolyia uma relasilo confli- 
tuosa entre o govern0 municipal e os proprietlrios terr~toriais urbanos, 
e tinha por base o crescente rnovimento de transfersncia de dominio &ti1 
de terrenos, em decorrCnaa, sem dhida,  da intensa valorizay20 do solo 
em determinadas lreas da cidade. 

Defrontando-se com o problema do estran amento financeiro k r1 atuando, ao mesmo.tempo, como principal agente essa valoriza -Po, a Pre- 
fe~tura remexeu na ~ntr~cada quest20 dos terrenos foreiros, que a b ranglam, 
exatamente, as keas inais atingidas pelas obras de remodelayPo: as de ocu- 
payPo antiga do Rio de Janeiro, tanto no centro como na orla inaritima. 

NP0 deixa de haver ai um certo paradoxo. Em proveito do 
"moderno", a Prefeitura reativou relasaes juridicas que remontavam ?i 
ipoca colonial, baseadas nas peculiaridades intrinsecas da formasPo ter- 
r ~ ~ o r i a l  d o  Rio de Jane-iro, re la~aes  que haviam se tornado um anacro- 
nismo, sobretudo no Glt~mo quartel do skculo passado, em face da expans50 
da cidade e da intensificag50 da compra e venda da mercadoria solo ur- 
bano32. 

Durante seu curto inandato, o prefeito Barata Ribeiro (agora um 
dos principais adverslrios, no Senado, de Pereira Passos) jl havia tentado, 
sem &xito, regularizar a quest50 do patrimanio municipal, 

com a publicarlo de um edital em que fixou prazo breve e improrroglvel para o 
pa aniento dos foros atrasados, ordenando urna skrie de  medidas violentas para en- 
vofver a q u a e  totalidade da propriedade enfitturica nas m a l h a  do  comisso (...)". 

Pereira Passos tirou da gaveta e colocou em prltica as disposis6es 
de uma Lei municipal de novembro de 1898, providenciando para 
a Diretoria do PatriinBnio procedesse, no prazo de 90 dias, ?i fixas50 %u' os 
limites da lrea foreira i municipalidade, com base na planta da cidade e 
em outros docuinentos do Arquivo Municipal, assim como nos trabalhos 
da Coinissh da Carta Cadastral. Uma vez concluido, seria dada a maior 
publicidade a esse levantamento, fixando-se o prazo de trCs meses para 
que os pro rietlrios de terrenos foreiros reconhecessem o dominio da mu- 
nicipal~da g e, gozando os que fizessein isso dentro do prazo da isenc;Po de 
todo o debito em atrasoM. 

Essas disposi~aes nP0 trouxeram s6 vantagens fiscais para a Prefei- 
tura. Na sua condi$io de senhoria direta, ganhou uin irnportante oder f de barganha para a aquisigio de terrenos de interesse para os me hora- 
mentos urbanos. Usando dos direitos atrimoniais da municipalidade, Pe- 
reira Passos, logo nos prirneiros dias f o seu mandato, de.terminou que em 
todos os edidos de transferkncia de doininio htil a Diretoria de Obras 
e Viasio f osse ouvida, para que a Prefeitura pudesse usar de sua faculdade 
de optar pcla aquisi 50 dos predios ou terrenos colocados venda. Em 
julho de 1903, quan 2 o o Congress0 debatia a reforma da lei orgiln~ca, Pas- 
sos ji tinha se utilizado desse recurso para o alargamento das Ruas Frei 
Caneca e 13 de Maio e para o prolongainento da Rua do Sacramento. 



Em outubro de 1903, a Gazera de N o t i c k  informava que o Conselho iria 
votar urn projeto elevando e regdamentando o impost0 sobre terrenos 
n30 edificados - uma das novas e Importantes fontes de recelta da mu- 
nicipalidae e, ao mesmo tempo, um Instrumento valioso contra a espe- 
culas30 com a terra urbana. A final~dade do projeto era obrigar os 
proprietirios de grandes terrenos, mantidos "em reserva" nas zonas mais 
urbanizadas, a aproveitb-10s. 

N5o se compreende, de fato, que 1 solicitude d o  govern0 da cidade, fazendo 
calcar certas ruas, dotando-as corn bgua, gb e esgotos, corresponda a inCrcia dos pro- 
prietbrios, que delas possuem largas ex tenses  de terreno, consewando-o desapro- 
veitado, 1 espera que venha adquirir alto valor, ou que lhes convenha fazer ai 
constru~des. 

E m  ruas da cidade e ruas dos seus subhrbios mais prbximos, aos quais o mu- 
nicipio jb deu todas as vantagens que podia dar, encontram-se a cada passo terrenos 
desabitados. E m  cornpensaclo, nos bairros mais remotos, a constru$io k incessante. 

J4 sabemos que as obras de remodelas30 impulsionaram a expansiio 
da malha urbana, tanto para a Zona Sul como em dires9o A Zona Norte 
e aos subh-bios. 

Nos prirneiros anos do skculo, Copacabana era a irea ioneira da 
Zona Sul. Ao prolon ar seus trilhos at6 o Leme e a igrejinha {tual Posto 
Seis), em 1894, a Jar 8 irn BotSnico oferecia condus3o gratuita, <om a fi- 
nalidade de promover a venda de terrenos no balrro mais "chlque" da 
cidade, ao passo ue os loteadores, nos anbncios publicados, prometiam 
"urn estilo de vi 1 a moderno" e enalteciam seus ares salubres vlndos do 
mar. i em 1901 ra inaugurada a iluminaq90 elktrica nos lotes alnda de- 
sabita w os da Vila Ipanema, pertencente A empresa loteadora do Bar30 de 
Toanetna35 . 

Desde a bltima dkcada do skculo passado, ganhou impulso tambkm 
a ocupagio dos subhrbios, que iriarn se constituir na princi a1 alternativa 5 de moradia para a o ulas3o erradicada do Centro e da ona Sul. No 
capitulo intitulado 'd~ubhrbio", em Clara dor Anjos, Lima Barreto ca- 
racteriza, com pinceladas precisas, essa populas3o: 

S90 operirios, pequenos empregados, militares de todas as patentes, inferio- 
res de milicias prestantes, funcionbrios phblicos e gente que, apesar de honesta, vive 
de pequenas transasaes, d o  dia a dia, em que ganham penosamente alguns mil reis. 
0 subhrbio 6 o refhgio dos infelizes. 0 s  que perderam o emprego, as fortunas, os 
qur  faliram nos neghcios, enfim, todos os que perderam a sua situaglo normal v9o 
se aninhar li;  e todos os dias, bem cedo, l i  descem i procura de amigos fikis, que 
lhes d8rni algunia coisa para o sustento seu e dos f i lh~s '~ .  



~ e h ~ ? ~ l o  da Zona Sul e tambim da Zona Norte foi,-em larga 
medida, de minada pelas companhias de bondes, os subGrbios or~ginaram- 
se das estacaes ferroviirias. 

Escreve ainda Lima Barreto: 

Na vida do  sub6rbio a estac5o da estrada de ferro re resenta urn grande pa- 
el: C o centro, C o eixo desu vida. Antigamente, quando ainia n5o havia por aquelas 

pandas jardins e cinemas, era o l u y r  predileto para 0s paseios dominguoiros das me- 
ninas casadouras da localidade e dos rapazes que querern casar, com vontade ou sem ela. 

Hoje rnesrno, a gare suburbana n%o perdeu de todo essa feic;io de ponto de 
recreio, de encontro e conversa. HI algumas que ainda a mantim tenazmente, como 
Cascadura, Madureira e outras mais afastadas. 

De resto, C em torno da "estaifb" que se aglomerarn as principais casas de 
comCrcio do respective subhrbio. Nas suas proximidades, abrem-se os arrnazCns de 
comestiveis nlais sonidos, os  armarinhos, as farmlcias, os agougues e - C preciso 1-130 
esquecer - a caracteristica e inolvidhel quitanda. 

Esse nlicleo original crexia, pouco a pouco, de forma radial, com 
a abertura de ruas secundlrias, perpendiculares i via fCrrea, muitas vezes 
por iniciativa de pequenas companhias loteadoras. De novo, ousamos Lima 
Barreto: 

Afastando-se do eixo da zona urbana, logo o aspecto das ruas rnuda. NBo h i  
mais gradis de ferros, nem casas com tendincias aristocriticas: h i  o barraczo, a chosa 
e uma outra casa que tal. Tudo isso muito espacado e separado; entretanto encontra- 
-st, por vezes, "correres" de pequenas caus de duas janelas e porta ao centro, for- 
rnando o que chamamos "avenida"". 

No final do sCculo XIX, os principais nlicleos suburbanos cariocas 
jA estavam formados e em franca expansk. Queimados, Maxambomba 
(atual Nova I asu), Cascadura e Engenho Noyo, S. Crist6vBo e Sapo- 
pemba (atual d eodoro), S90 Francisco Xavier, Riachuelo e Todos os San- 
tos foram as primeiras estasbes da Central, todas inauguradas no period0 
1858/1870. Na dCcada de 1880, surgiram as estas2ies de Engenho de Den- 
tro, Piedade, Rocha, Derby Club, Sampaio, Quintino, MCier, Mangueira, 
Encantado; em 1890, Madureira. 

Em "A Esta~a"~", escrita por volta de 1919-1920, Lima Barreto 
referia-se ao MCier como 

(...) o orgulho dos subhrbios e suburbanos. Tem confeitarias detentes, bo- 
tequins frequentados, tem padarias que fabricam Ls ,  estimados e procurados; tern 
d o ~ s  cinemas, urn dos quais furiciona em casa edi&ada adrede; tern urn circo-teatro, 
toxo,  mas tern; tern casas de jogo, patenteadas e garantidas pela virtude, nunca posta 
em dbvida, pelo Estado, e tem botmios, um tanto de segunda mIo; e outras per- 
feiifbes urbanas, quer honestas, quer desonestas. 

0 s  importantes sublirbios de InhaSma e Irajl - alCm de S90 Cris- 
t6v30 e Engenho Novo - eram servidos pela Estrada de Ferro Rio D'Ouro, 
construida na dCcada de 1880 para o transporte do materia1,das redes de 
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abasteci~nmto de igua rovenientes de Tingui e Xerkm. 
Pf  Ass~m escreveu oronha Santos: '% 

D e  1889 para c.4 InhaGma comesou a progredir dia a dia, edificando-se em 
virios pontos da vasta e po ulosa frequesia confoniveis p d i o s  que podem com- 
petir corn os  melhores das Reguesias urbanas. Foram retal ados os terrenos das an- 
tigas fazendas que ainda exitiam (...)''. 

A E.F. Melhoramentos, incorporada em 1903 A Central com o nome 
de Linha Auxiliar, li  ou, em 1893, Mangueira a Deodoro; cinco anos de- 
pois, foram inaugura as as estagaes de Vie~ra Fazenda, Del Castilho, Magno 
e Barros Filho. 

'f 
Em 1886; foi aberto ao trdfego o primeiro trecho da Rio de aneirp 

Northern Railway Company, posteriormente chamada Leopol d ma, 11- 
ando S. Francisco Xavier A e s t a ~ l o  de Meriti (da qua1 se or~ginou a ci- 

gade de Duque de Caxias). Em seu eixo, surgiram Bonsucesso, Ramos 
Olaria, Penha, Bris de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vighrio ~ e r a l :  
Bonsucesso foi o nGcleo que inicialmente mais prosperou. Esta localidade 
e as de Ramos, Olaria e Penha tiveram seus terrenos loteados entre os 
anos 1898 e 1902. Ramos tornou-se um empbrio comercial e um dos cen- 
tros mals atratlvos da zona da Leopold~na. 

N o  fim do  s6culo passado, Aureliano Portugal escrevia: 

A continuidade da cidade propriamente dita C tal que, em rande pane, se 
torna inlpossivel estabelecer limites entre as ar6quias urbanas e suturbanas  Todo 
o percurso da Estrada de Ferro Central d o  Jrasil, alCm da estaglo de Cascadura, 6 
marginado de habitapbes, formando sem quebra de continuidade i n h e r a s  ruas, que 
a freqiiencia e a rapidez dos transpones incorporam naturalmente h cidade. 0 mesmo 
se d.4 com relaplo vasta planic~e servida pelas linhas suburbanas d o  Norte, da Me- 
Ihoranlentos d o  Brasil e da Rio D'Ouro. Esses subGrbios n l o  tCm existencia prhpria, 
independrnte d o  Centro da cidade (...) C a mesma populapa'o que moureja] n o  centro 
comercial da cidade, com a que reside neste, sendo naturalmente imposs~vel separb- 
-lasJP. 

Embora ji se confi rassem, portanto, os embriaes, em plena efer- 
vesdncia, das futuras "ci 'Y ades dorm~tbrios", observa-se, no pr6prio texto, 
que no final do s6culo passado o Centro tinha ainda o mesmo peso que 
a periferia como local de rnoradia ara os trabalhadores. 

A grande ex ansfo dos sub6r[ios comegou, de fato, ?a primeira e 
segunda dkcadas B o skculo atual, estimulada, em larga medida, pelas de- 
moliqijes realizadas no centro da cidade. As facilidades de transporte fer- 
roviirio, a difuslo da ener ia e16trica40, o preqo baixo dos terrenos e a 
aglorneraqa"~ de ulna forqa 8 e trabalho barata e abundante levaram mu]- 
tas fibrlcas a se instalare~n neles, sobretudo durante e apbs a Primeira 
Guerra Mundial. 

Entre 1906 e 1920, a taxa de crescimento populational das fregue- 
sias suburbanas foi b e ~ n  rnaior que as das freguesias urbanas, destacando- 
-se as de Iraji e Campo Grande, corn os indices de 263 e 92'10, 



respectivamente, A populayiio das freguesias centrais diminuiu, excetuando- 
-se a de Sacramento, c u ~ a p o  u l a ~ i o  aumentou llOh, devido A insta1ac;iio 
da col8nia siria, com mais d' e 20 mil pessoas, em 1920". 

Sirnultaneamente i s  demolic;@s no centro, verificava-se intenso mo- 
virnento de construc;aes.na penferia, tanto para os lados de Copacabana, 
como para o dos subhrb~os. Registram-se vbrios conf!itos entre o govern0 
munic~pal e os construtores, especulado~es e ro riethios, envolvendo S I! duas questaes entrel?c;adas: os interesses frsca~s o stado e a promu1gac;iio 
de uma legisla~90 disciplinando as construsties. 

N o  prelmbulo de Habita~ks populares (1905), Backheuser situava 
a controversia nos seguintes termos: 

Urgia uma s o l u ~ l o .  
A primeira que surge, que se aventa, que se desfralda, C a da construg50 livre, 

isto C, construir sem regra, para povoar, para encher de casas os lugares ermos ou 
nascentes, salpicando-os ao acaso com a ~mprevidencia d o  passado. 

E o caso de Copacabana. Copacabana C por c e n o  o mais recente bairro da 
cidade. (...) tinha diante de si u m  futuro brilhante se facilmente se povoasse. E como 
o 6bice eram as exigtncias sanitirias da engenharia municipal, que entravava esse r i -  
pido p ro  redir, exigindo que toda constru~Bo obedecesse a u m  conjunto salutar de 

igien~cos editados ela pritica e pela teoria, claro foi que se procurou fur- preceltos% .^ . 
tar o proprietirio de copaca!ana a essas exiggncias. 0 resultado foi o povoamento, 
C verdade, mas o povoamento desordenado em que ji as ruas s3o tortas, em que ji 
h i  at6 co r t i~os .  

Felizmente, o Sr. Dr. Pereira Passos obteve d o  Conselho lei proibindo esse 
incrivel abuso. 

Este foi o mod0 por que se fez o Rio, cuja reforma tanto nos esti  custando. 
Este C o modo por que se v3o fazendo as cidades por esse Brasil em fora. (...). NBo 
se ~ rec i sa  ir muito Ion e. E m  frente a n6s, na cidade de Niter&, d h i  nove meses, 
gragas ao benemCrito b r .  Paulo Alves, ha uma regulamenta~30 de obras, prescre- 
vendo regras e moldes gerais a que devem obedecer as novas construsdes e os con- 
certos das antigas. E contra essa salutar medida se insurgiram os proprietirios! Isto 
se d i  en1 uma cidade, capital de um Estado, a vinte minutos daqui, da influgncia ou- 
vidoreana, cidade ue ji pensa em avenidas i beira-mar e outros embelezamentos de 
rnolita. Q u e  dizer %as muitas outras cjue se afastam cada vez mais d o  Rio e, portanto, 
da influtncia intelectual que a metropole exerce. (...). Assim pois, retirar o cutelo 
dos regulamentos ou leis de obras de sobre as cabesas dos proprietirios e constru- 
tores C fazer-lhes talvez uni beneficio duvidoso, C causar por certo um prejuizo grande 
aos moradores e ao progress0 futuro das cidades". 

0 s  regulamentos a que se referia Backheuser foram promulgados 
pelo decreto n? 391, de 10 de fevereiro de 1903, quando o refeito dis- 'f punha de plenos poderes, com S, Conselho Municipal fecha o. Reg4ava 
a constru@o, reconstrusiio, acrescimos e consertos de prkdios. Continha 
algumas medidas novas e reatualizava muitas disposigaes promulgadas desde 
a dkcada de 1870, que, em sua maioria, nunca tinham saido do.pape1. 

0 Capitulo I tratava do process0 das licen~as; fazia exig2naas com 
relaszo ao plano completo da obra e prova de,posse do terreno. Todos 
os planos tinham de ser assinados pel0 proprietario e pel0 construtor res- 
ponsbvel e legalmente hab~l~tado, ex1 encla que visava, sem dhvida, aos 
mestres-de-obra portugueses, responsa \ ilizados pela reproduc;iio da arqui- 
tetura colonial, anti-estktica, que se pretendia erradicar. 



A parte referente Is condi 8es do terreno estabelecia normas quanto 'i ao aterro dos pintanos ou alaga igos; proibia que em mas novas ou pouco 
edificadas se construisse em terrenos com menos de 6m de largura (visando 
a limitar o parcelamento especulativo indescriminad? dos lotes urbanos, 
e, quem sabe, inviabilizar as pequenas moradias em areas que tendlam a 
ser rapidamente ocupadas); exlgla que todo terreno construido fosse fe- 
chado or um muro o u  gradil. 

{atando das cond~sbes que deviam satisfarer or prkdios a constru/r 
ou a reconstruir, regulamentava as fachadas, as paredes dividrias de pre- 
dios contiguos, os al~cerces, os materjais de construg90 empregados, o are- 
jamento e a vent~la@o, a altura mbxima dvs prkd~os em rela~iio I largura 
das ruas, a coloca~30 de reservat6rios de agua, encanamentos de esgoto, 
latrinas etc. 

Charno a aten@o para o artigo que kania a forma de chalk ou qy- 
alquer outra construc;%o rural do  centro da cidade, assim como das arte- 
rias por onde a urban.izas%o avangava em dires30 i Zona Sul. Essa ro ib~  90 
vigorava na Area dellm~tada pelas Ruas da Prainha, Camenno, ~ a r e i k a l  
Floriano, Praga da RepGblica, Invblidos, Riachuelo, Visconde de Mafan- 

ape e Largo da Lapa at6 o mar. Era extensiva i s  Ruas da L?pa, Gloria, 
g t e t e ,  Marques de Abrantes e Senador Vergueso, e h pralas da Lapa, 
Russel, Flamengo e Botafogo, salvo quando as construc;aes fossem recua- 
das ou ficassem invisiveis da rua. 

N o  interior desse perimetro, os prkdios construidos deviam ter, pelo 
menos, um sobrado (teria essa dispos~siio em mira as casas tkrreas, carac- 
teristicamente colonlais, que alojavam casas de comkrcio, oficinas, hos- 
pedarias?) 

Excluiain-se da exigbncia as Ruas da Conceig90, 5. Jorge, Regente, 
Senhor dos Passos e Luis de Camaes, da Rua do Sacramento para cima, 
e as construc;aes em morros. 

0 Capitulo "Casas para Habitagiio" fazia exigencias relativas i al- 
tura e arejamento dos porbes; 4rea minima livre destinada a p i ~ i o s  e jar- 
d~ns .  Outro capitulo estabelecla normas para as casas comerciais. 

A lei continha ulna parte dedicada i s  habitacaes coletivas e gru os 
de habitasbes. Designava como tal as habitagaes "que albergam.sog a 
meslna cobertura ou dentro da lnesma ~ r o ~ r i e d a d e  ou terreno, ~ n d ~ v i -  
duos de farnilias diversas, constituindo unidades sociais independentes". 
56 tolerava a construc;$o, em qualquer ponto da cidade, de quarro classes 
de h a b i t a s k  coletivas: hotkis, hospedarias e casas de pendo; as~los e con- 
ventos; colCgios, internatos e liceus; quartkis e postos de guarda. Eram 
banidas as estalagens e cortisos. 

A lei condenava rlgorosamente as casas de c81nodos ("a diviszo das 
casas de vastas di~nensaes por cubiculos de madeira, de mod0 a se esta- 
belecerem sob o lnesmo teto familias diversas".) 

Rezava o parlgrafo hnico: 

b u s  casas dcven~ ser consideradas prejudiciais i saGde pGblica, incidindo, por- 
tanto, nos prerritos wnitdrios e sujeitos a lei que regula a Repartisso de Higiene. 



Com relasilo aos cortisos e estalagens, a condenac;Zo 1-40 era tSo en- 
fbtica. 

N o s  cor t i~os  existentes 1190 se permitirl obra alguma, conserto o u  reparasio 
que possam garantir a sua seguran a, s 6  se tolerando intura ou  caiaszo, e nzo se 
permitindo novas edificas6es xmefhantes em ponto aygum. 

6 interessante observar que, nesse ponto, a lei difere das legislasijes 
anteriores ue buscaram, quase sempre, impor reformas e reparos para 
transformb- 9 os em habita~aes saudheis. 

das avenidas na lrea acima delimitada (isto 6 ,  no Centro) e nas artirias 
mais valorizadas que demandavam a Zona Sul. 

As casas de madeira eram igualmente vedadas na Area assinalada. Cu- 
riosamente, porim, abria-se urqa excey5o para os morros: " 0 s  barracdes 
toscos n30 ser3o permitidos, seja qua1 for o pretext0 de que se lance m30 

ara obtensfo de licensa, salvo nos morros que ainda n30 tiveram ha- 
Eit?gaes e mediante licenga". (A pergunta parece absurda, mas terja esw 
artlgo a intens30 de legitimar a utdizas90 dos morros - pouco valorizados 
- para a construsfo de favelas?) 

Por fim, excluiam-se da lrea demarcada os estibulos e cocheiras para 
alugar carros OL! anitnais.. 

AlCm de flxar ou consolidar normas regulando as const.ru~6es ur- 
banas, Pereira Passos descentralizou a Diretoria de Obras e ViaySo dec. 

/ \ 445 de 27 de 'unho de 1903) visando tornl-la mais lgil e operante. eus 
engenheiros oram distribuidos pelas Ag2ncias da Prefeitura, para atuar 
direcainente coin o ptlb!ico. junto corn o corpo de agentes municipais e 
comisslrios de higiene d~stritais, despachando imediatamente todos os re- 

uerimentos ue dependiain de informac;9o sua. Internamente, para aten- 
jer  i s  necessl 3 ades entraordinlrias do serviyo, o decreto criou or cargos 
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de engenheiro consultor e mais urn de subdiretor, aumentou o nhmero 
de desenhistas e auxiIiares, incorporou arqultetos e criou o Escrit6rio de 
Arqultetura. A Comlssiio da Carta Cadastral, responsive1 pela e1aborac;fo 
do projeto de melhoramentos da Prefeitura, foi incorporada 3 Diretoria 
de Obras como subdiretoria. 

Segundo a Mensagem de 'ulho/setembro de 1903, houve conside- 
rive1 aumento do  nhmero de d ocumentos submetidos a essa repartipio, 
refletindo sem dhvida, a grande ebulic;fo que ocorria no tecido urbano 
da cidade. De janeiro a outubro de 1903, a arrecadagio da Diretoria du- 
plicou. 

0 conflito entre o eoverno municipal e os roprietirios e constru- 
tores foi particularmente Intenso nos subhrblos d e Inhahma e Irajh, onde 
era maior o movimento de construc;6es, acompanhando o crescimento 
populacional. Tais conflitos traduziam-se em vetos do prefeito a delibe- 
rap6es do Conselho Municipal, sempre em favor dos proprietlrios, cons- 
trutores e especuladores atuantes nesses subhrbios. 

Por raz&s fiscais, Pereira Passos estabeleceu, em junho de 1903, nova 
divisiio territorial para o Distrito Federal, uma vez que "a diviszo em vi- 
gor ji n30 correspondia A necessidade phblica, pela maior expansfo da po- 
pulapa"~, desenvolvi~nento do comercio e ~ndhstria e aumento das 
edifica~aes em certas zonas". Fundiram-se, endo,  os dois distritos de S90 
Jose e os de Campo Grande, Guaratiba e Ilhas do Governador e Paquetl, 
e criaram-se 2 novos distritos: o de Santa Teresa, destacado dos distritos 
da G16ria, S. Jose, Santo AntBnio e Espirito Santo; e o da Tijuca, des- 
rnembrado dos do Engenho Velho, Ghvea e Jacarepagul. 

Corno uma parte deste novo distrito k suburbans, compete ao  Conselho torni- 
-la urbana para regul~ridade da pe rcep~5o  de impostos, convindo, tambkm ainda con- 
verter, para todos os  efeitos, em urbano o distrito de  Inhalima, que pela sua irea 
edificada e pela condensac50 de  sua populac;lo jl n5o pode ser considerado como ru- 
ral". 

Em outubro, Passos designou trCs comiss6es da Diretoria Geral de 
Policia Administrativa, Arquivo e Estatistica para verificar, nos diversos 
distritos, os ne bcios que funcionavam sem licen~a, a obeditncla aos pe- 
sos e medidas g eterlninados por lei e os pagamentos dos d~vqrsos ~mpos- 
tos municipais (aferipiio, comkrcio ambulante, taxa sanitaria, .placas, 
letreiros, toldos, anhncios, matricula de cfes, animais de sela, blacletas), 
alCm de apontar os agentes relapsos no cumprimento de seus deveres. 

0 s  relatbrios das visitas i s  agCncias da refeitur;a denotam a pre- 

S P ocupagiio em a urar a. conduta dos agentes e uncionarios e a boa arre- 
cadasiio da ren a ~nunlc~pal.  Conttm tnforma$des lnteressantes sobre os 
distrltos suburbanos, particularmente sobre o acentuado movimento de 
construpdes em Inhahma, o distrito territorialmente mais vasto $a capl- 
tal, coin dois portos (Inhahma e Maria Angu), percorrldo por tres estra- 
das de ferro: a Central, coin uatro estasbes; a Melhorafnentos do Brasil, 
coin quatro estapacs e a Rio 1 o Ouro, com duas. 0 s  nucleos suburbanos 
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mais prbximos de Inhalima eram os de Piedade, Cascadura, Pilares, Pa- 
vuna, Penha e Bonsucesso. 

A. Freire do Amaral, chefe da Diretoria responsive1 pela fiscalizasfo, 
reiterava em seu relatbrio a reivindicasiio formulada por Passos ao Con- 
selho Municipal: 

6 de todo conveniente que se realize, o quanto antes, (...) a conversilo de Inha- 
h a ,  para todos o s  efeitos, em distrito urbano. A isto, 6 certo, se tern oposto sempre 
os  interesses da olirica partidlria, e j l  tramam neste momento para que se volte ao 
sisrema antigo liberdade de construc;6es no  distrito e de dispensa de  pagamento 
dos respectivos emolumentos. 

0 atual Conselho Municipal demonstrard se a tal respeito participa das idhias 
acanhadas e retr6grada.s que professavam no  assunto o s  anteriores". 

0 Conselho Municipal demonstrou que participava das "idbias aca- 
nhadas e retrbgradas". Em 29 de outubro de 1903, aprovou resolu$io que 
revogava o decreto regulando as contrusaes urbanas para Inhalima e Iraji, 
e estabelecia normas mais brandas visando baratear a construc;lo de prk- 
dios nesses distritos. Invocando razaes ligadas 2 higiene e seguransa das 
habitasaes, e, principalmente, aos interesses das finansas municipals, Pe- 
reira Passos vetou a resolu~fo. 

0 Conselho autorizava a construsiio de prkdios tirreos com pk- 
-direit0 de 4m e pacedes externas de frontal ou estuque, admitindo ate 

ue fossem de madeira, quando afastadas 3m do alinhamento da rua e 5m 
80s terrenos vizinhos. Autorizava, tambkm, o uso da moinha de carvb,  
produzida localmente, como alternativa ao concreto para o isolamento 
do solo, ji que o concreto era importado. Pereira Passos alegava que as 
paredes externas de estuque implicavam o uso de,material mais leve para 
as coberturas - zinco ou sapC - voltando-se assim as primitivas choupanas 
e barracas. 

Outro ponto da resolugfo vetada praticamente liberava o proprie- 
tirio ou construtor do pagamento de l~cenga e arrua~iio, emolumentos 
e bragagens. 

A isensf o de emolumentos que ora se pretende estabelecer, sem ne- 
n h u ~ n  fundamento, na vasta irea dos distritos de Inhalima e Irajl, pode 
ser amanha" estendida i s  freguesias do Engenho Novo, Engenho Velho 
e outras, coln sacrificio das rendas da Prefeirura que se veri na impos- 
sibilidade de Lvstear seus mals urnentes servlcos. - 

A cidade do Rio de Janeiro, ao contr5rio das europkias que, ?i falta 
de irea, crescem para cima, tende a estender-se pela sua vasta superficie, 
sendo que exatamente o seu maior desenvolvimento se faz para os lados 
de Inhalima e Iraji, onde, portanto, ao contririo do que retende o Con- R selho Municipal, b mister cuidar-se das edificagaes e alin amentos, a fim 
de que os vindouros nfo repitain de nbs o que dizemos de nossos ante- 
passados." 

Em 3 de novembro de 1903, o Conselho Municipal voltou 2 carga, 
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a rovando resoluc;%o que concedia 18 meses aos roprietlrios e mora- 
g r e s  de inhahma, lrajl, Campo Grande, Guaratl -% a e Santa C r u ~  para 
cercaretn seus terrenos, sem pagame,nto de emolumen.tos ou bra~agens. 
Acrescentava que os terrenos em qualquer das fregues!as urbanas ou su- 
burbanas que n5o tivessem,igua, luz e esgotos ficariam isentos desse Bnus. 

Passos vetou tambkm essa resolu~50, alegando: 

A lei que obriga o fechamento dos terrenos n2o tem apenas em vista o em- 
belezamento das vias phblicas; C principalmente medida de policia e higiene, tanto 
niais necessiria quando se trata de zonas afastadas do centro da cidade e da a p b  fis- 
calizadora e repressiva da administraplo. 

Condenava como um atentado As finangas muliicipais a isenc5o con- 
cedida aos distritos de InhaGma e Irajl. 

(...) a isenc;8o d o  pagamento de brapagens ou emolumentos a todas as fregue- 
sias destituidas de igua, luz e esgotos compreende todas as ruas recentemente abenas 
e que se abrem de hoje em diante, muitas situadas quase no cora~90 da cidade, e al- 
g m a s  ji beneficiadas pela Refeitura: bastando &tar a grande im d o  antigo Hipb- 

romo National, rasgada em grande nlimero de ruas e prapas, encravada entre duas 
ruas importantes, Haddock Lobo e Mariz e Barros, jl em pane provida de ilumi- 
naga'o, llnha de carris etc., e que entretanto, por n%o ser esgotada, i r l  gozar de t b  
grande favor, sendo de notar que d pela sua s~tuar;%o esses terrenos tern valor muito 
superior aos da freguesias suburbanas (...)". 

Em 1904, uando jl estava em vigor o emprkstimo municipal, ga- 
rantido pela ren 1 a do irnposto predial, estalaram novos conflitos entre 
o Prefeito e o Conselho Municipal, envolvendo a cobranqa desse imposto, 
parti~vlarmente nas zonas suburbanas. Em maio, Passos vet?u uma re- 
soluqlo determinanda que 1150 poderia ser cobrado um exercicio semes- 
tral do imposto predial achando-se os anteriores em dCbito, e que o recibo 
de um exercicio implicava, automaticamente, a quitaslo dos anterlores. 
Em 5 de outubro, tornou a vetar resolu~50 ue cancelava todos os lan- 
camentos para a cobranga do itn osto redia nas freguesias suburbanas B 9 
e as respectivas dividas, exceto os predios situados nas povoac6es que 
produztssem renda40. 

Nomeado diretamente pelo presidente da RepGblica, Francisco Pereira 
Passos tomou posse como prefeito do Distrito Federal em 30 de dezem- 
bro de 1902, recebendo o governo municipal das mSos do coronel Leite 
Ribeiro. Um dia antes fora promulgado o decreto Federal n? 939, que 
alterava a lei orginica do Distrito Federal (Lei n? 85, de 20 de setembro 



de 1892) e suspendia durante seis meses o Conselho Munici al, dando a 
Passos plena liberdade de aslo para legislar por decretos, $spar discri- 
cionariamente do aparelho admini.strativo municipal e realizar opera~des 
de credit? sem a anuCncia do  legislativo. 

Na imprensa e no Congresso, as forsas oposicionistas, invocando 
a Constituislo e o regime republicano, reagiram duramente aos oderes 
extraordinirios do prefeito e acusaram o governo de instaurar a 8tadura 
na capital. 

Em maio de 1903, o deputado Cassiano do Nascimento, lider da 
Cimara Federal, propas ao Congresso o adiamento das eleisaes para O Conselho Municipal e a prorrogaslo dos poderes excepcionais de erelra 
P*assos. 0 projeto provocou a maior celeuma. 0 s  jornais de opos430, prin- 
c~palmente o Correio ah Manha e o Jornal do Comnzercio, publicava~n dia- 
riamente as rnais-veementes criticas a o  Projeto Iniquo , invocando os 
valores constituclonais que desrespeitava e qualificando as forgas gover- 
namentais no Con resso de "vasta familia dos reptilianos de Bismarck". t Bernardo de endonsa, urn dos deputados oposicionistas, clamava 
na CSinara: "E se projeto (...) faz um estado de sitio permanente no Dis- 
trito Federal. I! a ditadura permanente". 

A oposi~3o conseguiu lmpedir que fosse votado antes da e1eic;So dos 
intendentes municipais, consumada, afinal, em julho. 

Criticando a manobra, o Comendrio esgrlmia a argumentag70 $a- 
raaeristica da ret6rica governamental ue contrapunha a a g o  energica 
do refeito, "alheio aos corrilhos artilirios" e preocupado cam o ver- 
da8 i ro  bem pGblico, aos "exp!ora ! ore! pr?fissionais da politica" que sen- 
sibilizavam a boa f& dos esplritos "fetlchutas pela forma representatlva 
de governo". Segundo o jornal, os males provinham 

(...) muito mais da pr6pria instituic30 do que da qualidade dos individuos que 
a com ilem. Colocado na estrita dependencia de um grupo minimo de cidadlos, pois 
C sabila a extensa exigiiidade do  n h e r o  de eleitores municipais, os intendentes Go, 
naturalmente, levados a considerar como interesse da cidade os interesses desse pe- 
queno grupo ...". 

Logo em seguida, em julho e agosto de 1903, entrou em discuss30 
no  Congresso a reforma da lei orginlca do  D-trito Federal, destinada a 
tercear algumas at.ribulgbes do  Conselho Municipal e ampliar os poderes 
do prefeito. 0 s  discursos proferldos na CSmara pelo deputado do Dls- 
trito Federal Jose CSndido de Albuquerque Melo Matos, nas sessaes de 
11 e 17 de agosto, revelam, sob a 6t1ca governista, o conteGdo do projeto 
e a natureza das discussaes que s u s ~ i t o u ~ ~ .  Seu princ~pal adversbrio era o 
deputado piauiense S6 Freire. Nessa polCmica, recheada de abundantes $1- 
tasbes de autores estrangeiros sobre a quest30 das liberdades munlcipau, 
os exemplos da Inglaterra e dos Estados Unidos eram reivindicados por 
SA Freire, que,defendia a autonomia municipal, e recha~ados p o t  Meio 
Matos, partidario da centralizag20 do poder ein mSos do executive. 

0 s  pontos bbicos sustentados por este Gltimo eram: a ConstituigSo 
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republicans consagrara, de fato, a autonomia dos municipios, mas n90 de- 
finira seus limites Dreclsos: as mun~ci~alidades tinham d u ~ l o  cariter. como 
6rgiios de local e iomo agenies dos governos estiduais; a exiensiio 
dessa superintendCncia dependia da importancia da cidade, e o Rio de Ja- 
neiro era a "cabesa urbana do  pais". 

0 Distrito Federal tern o cardter preponderante de agente d o  governo central 
da Un i io  (...) nas virias fases de  sua evolug90 histbrica, deve muitissimo de sua ci- 
vilizaqiio mais i agio do  governo nacional d o  que aos esforfos prbprios de sua co- 
munidade urbana. 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Se, pois, C isto assim, nada mais justo d o  que sacrificar-se algo da autonomia 

,municipal desta cidade em troca e resompensa dos  enormissimos lucros que ela tem 
auferido, esti  auferindo, e ainda h i  de auferir da sua condig30 de  domicilio d o  go- 
verno geral. 

Melo Matos discorria, em seguida, sobre as atribuisbes que com- 
etiam ao prefeito, em detriment0 do legislative municipal. Ao Conse- 

rho caberia apenas legislar sobre o seu regimento interno e or servisos locais 
de economia e policia, decretar posturas, lan -ar contribuisbes e votar o 
orSamento. Ao executivo seriam reservados to os os atos de administrasb, 
gest5o e execu$iio. 

l 
Esse era o ponto nevrilgico do debate. Aos argumentos em favor 

da autonomia inunicipal e do rincipio da "representa -90 politics", Melo 'f Matos contrapunha o ideal a capacidade tCcnica e A o apoliticismo ue S Passos encarnaria, adinitindo mesmo que ele "nunca chegaria A Pre ei- 
tura por eleigiio, porque niio C nem nunca foi politico, nem 6 dotado para 
o ser". E arrematava: 

A tao decantada auronomia municipal s b  tem servido para foment0 de uma 
policitagem esteril r ruinosa, em todos os  tempos e nas duas formas de nosso go- 
v r rno  (...). As necessidades pbblicas e as conveniencias da comunidade, em uma ci- 
dade conio a nossa, s i o  de  tal arte coniplicadas, vastas, delicadas e imperiosas, ue 
a administraq90 municipal deveria ser vedada 1 exploraglo de parridos 
e provida d r  niodo que o desempenho das fungbes municipais fosse cair nas niios 

. dos sidad3os d o  niais elevado grau de preparagio tCcnica e administrativa. 

A reforma da lei orginica do Distrito Federal foi, afinal, aprovada, 
com virias inodifica 6es, transformando-se no ji referido Decreto n? 1101 
de 19 de novembro h e 1903. Ela removeu virios obstbculos legals que com- 
prometiam a viabilidade dos melhoramentos da capital, e proporcionou 
a Pereira Passos ospoderes e atribuisaes necessirios para dar efetivamente 
inicio i s  obras, ate entiio executadas de maneira muito lenta. 0 decreto 
autorizou-o a contrair o emprCstiino de 4 rnilhbes de libras, com o prazo 
de 50 anos; a permutar ou vender em hasta phblica as sobras de terrenos 
e prCdios adquiridos ou desapropriados para a abertura de ruas e praqas, 
independenternente de autonzaqiio do Conselho Municipal (a lei anterior 
exigla votac;aes ern dois anos sucessivos para que a inunicipalidade pu- 



desse alienar terrenos); a contratar a execu~lo de servi -0s de melhora- 
mentos; resolver sobre demandas e acordos; regular a a b ertura de ruas; 
aceitar doa@esj dividir o Distrito Federal em arcunscric;aes fiscais e or- 
ganizar a estat~stica municipal. 

Entretanto, o decreto conservou em m5os do  legislatiyomuma atri- 
buiqao Importante - a aprova~50 do  orsamento - que lhe servtna, dai por 
diante, como arma de presslo ou barganha com o executivo. 

Em dezernbro de 1903, Passos entrou em confront0 corn o Con- 
selho Municipal que fazia todo o possivel para retardar a aprova~lo do 
or -amento para o ano seguinte. Em dezembro de. 1904, um m&s a p b  a f ec oslo da revolta da vacina, configurou-se nova crlse envolvendo a apro- 
vac;io do  orgamento para 1905. Passos vetou o oreamento aprovado pel0 
Conselho e seu veto foi levado ao Senado. Criticando o legislativo mu- 
n i c i p a l ,  0 Paiz (18/12/1904) acusava: 

0 seu Gltimo ato, que foi recisamente a votaslo d o  orsamento, caracterizou 
de modo frisante a preocupasio c! e servir a interesses privados e a agrupamentos po- 
liticos, em manifesto detriment0 dos  interesses superiores da populas5o. 

Al6m de denunciar o esc$ndalo de ter sido elevado para 80 funcio- 
nirios o pessoal de secretaria do  Conselho, o jornal apontava as seguintes 
distort;?ies: 

Redusbes injustificiveis de impostos, dispensa graciosa de obrigafbes legais, 
em beneficio, unias e outras de certas zonas da c~dade  onde se agrupani seus reduros 
eleitorais, rejeisio sistemitka de niedidas indispensiveis ao melhoramento da ci- 
dade...49. 

A oposiplo, liderada no Senado por Barata Ribeiro, acusava o pre- 
feito de exercer a "ditadura financeira" no Distrito Federal e contestava 
sua competCncia para vetar o oreamento. Passos, por sua vez, invocava 
a lei orglnica e ameaeava prorrogar o orgamento em vigor. As duas fac~6es 
imputavam-se os mais variados esc9ndalosM. 

Permanecendo o Conselho irredutivel, o prefeito prorrogou o or- 
pamento de 1904. Em 3 de janeiro, Barata Ribeiro, atraves das colunas 
livres do Jornal do Conimercio, conclamou a popula~ lo  a n"a pagar 03 

impostos devidos ?A municipalidade, o que suscitou rea~6es indignadas por 
parte dos demais jornais da capital. 

Mesmo que tivesse razao, o recurso seria estiniular o povo h recusa revolu- 
cioniria d o  pagamento dos impostos cobrados? (...) N I o  h i  muito, vimos um se- 

,, nador da RepGblica (...) ir a uma reunilo popular aconselhar o povo a que resistisse 
a bala 1 execuslo da lei que tornava a vacina obrigat6ria, (...) vemos agora outro  se- 
nador vir a iniprensa dar 1 populaslo o conselho de recusar obediencia a outra dis. 
posis^ao, porque, no seu conceito, 6 ilegal! S"a as sementes da anarquia que se espalham 
k n~anchei as...51. 
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N O T A S  

RANGEL, A.A.S. Renascen~a. ago. 1904, p. 33. 
MELHORAMENTOS da cidade projetados pelo prefeito do Distrito Federal. 1903. 
Ibidem 
As avenidas visavam, tambgm, facilitar a expanslo da infraestrutura de servipos ur- 
banos (esgotos e igua), permitindo "um tragado vantajoso para as grandes linhas de 
canalizaC;?o, evitando as freqiientes aberturas de valas em ruas estreitas". Facilitariam, 
t a m b h ,  o enxugo do subsolo da cidade atravCs da a r b o r i z a ~ b ,  impratichel nas ruas 
estreitas. 
0 contrato para a construp30 da avenida, posto em concorrencia de setembro a no- 
vembro de 1903, foi entregue aos engenheiros M. de Oliveira Roxo, M. Lafil e J. 
Rocha Miranda. A Prefeitura teria em mdos, na Cpoca, duas outras propostas de ca- 
pitalistas europeus. 
REIS, J. de 0. 1977, p. 132. 
Segundo Reis, foram a rovados por Passos 195 P.A. (projetos de alinhamento), por 
si s6 unl verdadeiro p k n o  de urbanizaflo. 
As sobras de terrenos nas Ruas do Sacramento, Prainha e Treze de Maio foram ven- 
didas, em leil30, or  604 contos. Para alargar a Rua do Sacramento sem decretar de- 
sapropriaqaes, a brefeitura adquiriu amigavelmente 70 prCdios por 12.446 a 6lices 
municipais; o b a v e  o recuo de urn oucro pridio, mediante indenizaplo de e Ermou 
acordo especial que dispensou a compra do ultimo. A despesa total foi de 2.197:550$000, 
40% a menos do que previa o orfamento, conforme a lei vigente de desapropriapaes. 
A 13 dc niaio rcquereu a aquisiflo amigivel de 20 rCdios (4.157 apbllces) e a per- 
muta e indenizaclo de dois outros. A despesa iniciafmente prevista foi reduzida em 
59% (742:475$000). 
Essas redupaes d i o  uma idiia do Bnus que representava a legislap90 vigente e ex- 
plicam o em enho que pBs o govern0 para derrubi-la no  Congresso. 
0 jornaldo &mmmio, urn dos principals 6rgios de oposiflo ao prefeito, junto corn 
o Coweio Aa Manba', acusava a municipalidade de impedir os proprietklos de em- 
pre areni seus capitais en1 novas construpaes. Por sua vez, a Gazeta de Noticias, aliada 
de f m o s  e do (overno federal, suaentava gue era cada vez maior o ndmero dos que 
percebiani que 'poucos empregos de capitals d o  t lo  bons como os que se fazem em 
terrenos e pridios". 
A olemica girava, na verdade, em torno de um onto bbico: o papel desempenhado 
pero Estado como nlediador ou executor da vaforiza~lo e transferencia da proprie- 
dade urbana para o grande capital. 
A argumentaplo da Gazeta 6 muito clara nesse sentido: . 

A vrrdade 6 que por algum tempo houve quem n l0  acreditasse na realizaplo 
pronta da Avenida Central e dos outros melhoramentos projetados. Agora, 
porbm, ji nJo h i  quem tenha ddvidas a esse respeito. Todos sentem, portanto, 
que deslocado como vai ser um t90 grande numero de casas de comCrcio do 
cenrro da cidade, os terrenos e as construp5es que neles se acharem v90 au- 
mentar consideravelmente de repo. A lura do comCrcio para conseguir co- 
locac3o na vizinhanp dos bonsfu ares vai fatalmente, dentro de pouco tempo, 
ser extraordindria e produzir (..$ uma e levq lo  estupenda no valor da pro- 
priedade urbana. 

GAZETA DE NOTLCIAS. In: Q U E S T ~ E S  Municipais. 1905, p. 82. 
Nunia circular aos agenres da Prefeitura, de julho de 1904, Pereira Passos exi ia, por 
rxemplo, qut aplicassem a penas de multa e apreenslo, entabelecidas no 1. 438 
de 20 de junho daquele ano, contra os condutores de veiculos que embarafavam a 
circula 30 dos bondes, de cujas linhas s6  se afastavam quando viam diminu~da a ve- 
locidaie dos nlrsmos. 



EDMUNDO,  L. 1938, p. 80. 
Ibidem, p. 53. 
Ib., p. 58. 
Acrescenta o cronista: 

Jd existe o pingente. 0 pingente C tradicional. Nasceu com o primeiro es- 
tribo de bonde. Por vezes o cocheiro grita, voltando a cabesa para tr&: 
- Olhem o andaime !a direita! 
0 aviso k feito ao pingente. A n d a i m e , ~ e l o  tempo, chega a ser tudo o quo 
se ache a poucos centimetros do estribo o bonde. Andaime C o bailio da casa 
em construpZo, com o seu madeiramento agressivo, como 6, ainda, a carrosa 
que descarrega mercadorias e, atC, o cavalo do soldado de policia de ronda, 
que descansa pr6ximo !a linha, sonolento e distraido. (Ib., p. 58) 

R E L A T ~ R I O  do I'refeito CBndido Barata Ribeiro ao Conselho Municipal, 1893, 
p. 165. 

Vdrias vezes seguidas, Passos solicitou crkditos extraordindrios ao Conselho Muni- 
cipal para obras de calsamento (urn dos primeiros pedidos referia-se i s  Ruas Jardim 
Botinico e Marques de S io  Vicente). 
Tentou tambkm obter uma lei que obrigasse os proprieti;ios a concorrerem corn 
parte dos custos dos novos calsamentos, argumentando que aumentavani o aluguel 
dos predios. 
0 pro'eto de lei em questio, que esbarrou corn grandes resistencias no Conselho, 
estabefecia que os proprietdrios de anibos os lados da via pGblica contribuiriam corn 
25% d o  orcamento para a primeira construpZo ou reconstrupio do calgamento, e com 
50% nas prafas d o  centro da cidade, na Rua do Catete e na Praia de Botafogo. A 
faixa de calpamento para a qua1 os proprietirios deveriam concribuir era limitada a 
10m de extenszo, no  mdximo. 
Defendendo o projeto, a Gazeta de Notirias invocava o precedente dos pro rietdrios 
gue, voluntariamente, haviam conrribuido ara o calpamento da Rua da Buitanda; 
"as ruas percorrida por bondes, as companRias, or  proprietirios e a municipalidade 
arcavam, respectivamgnte, com 1/3 das d s esas. 
GAZETA D E  NOTICIAS. In: QUEST&!S Municipais, 1905, p. 57-60. 
BOLETIM da IntendCncia. jul/set 1903. 
Em fevereiro de 1903, a prefeitura f rmou contrato corn a firma Carlos Canteville 
& Cabaud para o assenramento de dez balansas de pesagem de viculos, nos Largos 
da Lapa, da Carioca, da Assemblkia, de Santo Cristo e na Prasa Municipal. 
GAZETA D E  NOT~CIAS. In: Q U E S T ~ E S  Municipais, 1905, p. 98. 
A prefeitura entrou em conflito tambkm corn a Cia. de Carris Urbanos, que se op8s 
ao asfaltamento da Rua lode Marpo. 
ENGELS, F. 1979, p. 2-3. 
Para conhecimento do plano original da Prefeitura, incluindo a parte reference ao 
govern0 federal: MELHORAMENTOS da cidade do Rio de Janeiro, 1903. 
CAMARA dos Deputados. 1978, p. 317. 
BOLETlM da IntendCncia. jul/set 1903. 
Q U E S T ~ E S  Municipais. 1905, p. 168-9. 
BOLETlM da IntendCncia. jul/set 1903. 
ATAIDE, R.A. de /s.d./, p. 240. 
VIEIRA, J. /s.d./, p. 101. 
BOLETlM da IntendCncia. jul/set 1903, p. 39. 
Para redigir este iten1 sobre a negociac;Zo d o  emprkstimo municipal no exterior uti- 
lizei um conjunto de cartas manuscritas e telegramas que compBem a correspon- 
dCncia de Pereira Passos e seu filho corn os diversos intermediirios que intervieram, 
de maneira formal ou nio, nas negocias8es. Essa correspondCncia e alguns recortes 
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(...) embaracos insuperlveis ?i restauragio d o  patrimbnio municipal ao deixar 
de exigir das artes os  respectivos titulos de propriedade dos  terrenos em 
se acham edilcados prhd~os em litigio, dando lugar a ue sejam c o n s i d e r a c  
alodiais terrenos que foram, anteriormente, transferigos uma ou mais vezes 
com licenca da Municipalidade - como foreiros. Idgntica irregularidade se ve- 
rifica nas escrituras de compra, em cartas de adjudicagio e de arremataslo de 
muitos terrenos de mangue, da Cidade Nova e de marinhas d o  litoral d o  Dis- 
trito Federal. 

BOLETIM da LntendCncia Municipal. jul/set 1903, p. 48-9. 
35. Por ocasiio de uma visita de Pereira Passos a Copacabana, em 5 de junho de 1904, 

uma cornisdo de senhoras desse "prbpero e salubre arrabalde" entregou-lhe urn abaixo- 
-assinado em que pediam: 

C o m o  V.Exa. sabe, n5o h i  em Copacabana urn logradouro onde seus mo- 
radores, assin? como seus numerosos visitantes, ossam ozar do belo pano- 
rama corn que a natureza o dotou e mais d o  deicioso cfima que possui (...) 
os abaixo-assinados pedem a V.Exa., como um melhoramento e aformose- 
amento palpitantes, o ajardinamento da prapa Malvino Reis, ?i semelhansa d o  
que V.Exa. mandou executar no  Alto da Boa Vista, na Tijuca. 

BOLETIM da InrendCncia. jul/set 1903, p. 48-9. 
36. LIMA BARRETO, A.H. de. Clara dos Anjos. p. 31-42. Esse romance contern uma 

caracterizacao exemplar da ambibc ia  dos sublirbios cariocas nos primeiros anos do 
sCcul0. 

37. LlhlA BARRETO, A.H. de. A Estacio. In: -. Feiras e mafds.  p. 139-51. Vide 
tambkm, no mesmo volume, "0 trem de sublirbio", p. 246-52. 

38. SANTOS, I: A.N. /s.d./, p. 77. 
39. ARREU, M.  & BRONSTEIN,  0 .  1978, p. 80. 
40. A expanslo da circulasio de passageiros entre o centro e o sublirbio levou o exe- 

cutivo federal a pronlulgar o decreto n? 5.366, de 7 de novembro de 1904, deter- 
minando a "com leta transformac;io d o  semiso de transporte de subGrbios pela 
Central ..." ~econRecendo  a impropriedade d o  material usado, determinava a subs- 
tituipio gradual da  r r a p b  a va o r  pela elktrica nos trens da Central. Uniformizava, 
tanlbhm a bitola das linhas fegrais  gue semiam o Dia r i to  Federal, e previa a aber- 
tura de 11ovos ramais. 
0 decreto contemplava, por fim, o transpone de carFas e passageiros at6 os canteiros 
das obras d o  por to  e da avenida, por meio de linhas ferreas, "akreas ou subterrineas", 
que desceriam de um lado, at6 as Avenidas Central e Beira-Mar, de outro, pelas Ave- 
nidas d o  Cais (Rodri ues Alves) e d o  Mangue (Francisco Bicalho). 
BOLETIM da lntenckncia. out/dez 1904, p. 31-2. 

b l .  
0 s  sucessores de Pereira Passos d fizerarn acentuar a profunda divagem entre a ocu- 

as50 da vertente nobre da cidade e os sublirbios, relegados ao abandono. 
h a  curta adrninistras50 de Paulo de Frontin (janeiro a julho de 1919) foram reini- 
ciadas as randes obras pGblicas beneficiando a zona sul: alargamento e pavimentas5o 
da aveaic?a Atlintica; abertura da avenida Meridional (atual Delfim Moreira), pro- 
Ionlamento da avenida Beira-Mar, corn o nome de Presidente Wilson; alargamento 
da kvenida Niemeyer etc. 
Obedecendo ?i mesma estrathgia de Pereira Passos, as obras municipais prossegui- 
ram, corn maior intensidade, na administrapa'o de Carlos Sampaio (192(11922), que 
assumiu o car o corn a incumbCncia de preparar a cidade para os festejos d o  1P Cen- 
tenirio da 1n je  endlncia  "ma de ruas p r i n a i n s  iniciativas foi o arranmento d o  
morro d o  casteyo, b e r ~ o  hist6rico d o  Rio de Janeiro, que, h i  tempos, se havia trans- 
formado em populosa zona proletarizada, bem ao lado da imponente Avenida Central. 
hlais uma vez, em nome da hi iene e da estktica, arrasaram-se centenas de prCdios, 
para proporciolrar ao capital fnanceiro e imobiliirio outra irea valorizada no co- 
raca'o da cidade. 
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A abertura da Avenida d o  Con to rno  (atual Rui Barbosa), onde foi construido o 
tel Sete de Setembro para alojar os ilustres visitantes estrangeiros, exigiu tambhm a / 
remopio de  "barracdes imundos, a maioria dos quais feitos de folhas de zinco, t k  
buas velhas, e at6 de latas de gasolina ..." 
Out ra  Area beneficiada foi a Lagoa Rodrigo de Freitas, em cujas margens pantanosas % 

habitava uma po ulapio o p e r i r ~ a  atraida pela proximidade de grandes fibrlcas texteis. 
Numa cr8nica g t a d a  de 27 de fevereirod e 1920, Lima Barreto resume bem a na- 
tureza desse processo: 

Aos famosos melhoramentos que tern sido levados a cabo nestes liltimos anos, corn 
raras exce~$es, tem presidido o maior contra-senso. 0 s  areais de Copacabana, Leme, 

rdrgal etc., C que tOm merecido os carinhos dos reformadores apressados. r precis0 ' n i o  cessar em profligir tal erro; tanto mais que n io  h i  erro, o que h i  6 
especulap80, jog0 de terrenos, que s i 0  comprados a baixo prepo e os seus proprie- 
tirios procuram valorizi-10s num ipice de tempo, encaminhando para eles os me- 
Ihorarnentos municipais. 
Todo  o Rio de Janelro paga im ostos para que tal absurd0 seja posto em pritica; 
e os panurgianos ricos vHo d o c i h e n t e  satisfazendo a cupidez de matreiros sujeitos 
para quem a beleza, a saGde dos homens e os interesses de uma popula~50 nada v a l e m . ~  

LIMA BARRETO. Bagatela, p. 276-9. 
BACKHOUSER, E. 1906, p. 4-5. 
BOLETIM da IntendCncia. 1906, 74. 
A nova divisHo territorial foi estabeyicida pelo d e a e t o  nQk31, de 16 de junho de 1903. 
BOLETIM da Intendencia. out/dez 1903, p. 87-8. 
Referia-se tambCn1 ao distrito de  Andarai, "de enorme extens50 e de muito traba- 
Iho", sobretudo trabalhos de  via(5o. onde os guardas municipais w dedicavam, qu-) 
ase que exclusivamente, i tarefa de entregar lntimagdes para que se murassem os 
terrenos e se colocassem lajedos, defrontando-se corn a m i  vontade dos proprieti- 
rios, "...residindo muitos a grande distincia d o  distrito e m e m o  fora dele' . 
Ibidem, p. 89-90. 
BOLETIM da Intendhcia .  out/dez 1904, p. 72. 
QUESTOES MUNICIPAIS, p. 120. 
As citapdes que vBn1 em seguida constam de MATOS, J.C. de A.M. 1903. 
QUESTOES MUNICIPAIS, p. 303-4. 
Unla das acusap6es era que Pereira Passos concedera um emprhstimo ao enlpreiteiro 
d o  cais de Botafogo, corn recursos municipais. Em 25 de dezembro, a Gazeca k No 
d i n s  erplicava: 

(... ) ameaqando o pessoal em servico nas obras (do cais) fazer greve, resolveu 
a prefeitura (...) mandar pagar o que era devido ao aludido pessoal por conta' 
da quantia nluito maior que tinha o empreiteiro de receber dos cofres mu-- 
nicipais. (Ibidem, p. 312). 

0 I'AIZ, 6 de janeiro de 1905, p. 323. 



t i 
Capltulo 14 ( i) ' OS DESERDADOS DA URBE RENOYADA 

REFORMANDO VELHAS USANCAS 

Ao mesmo tempo em ue remodelaya, junto corn o govern0 federal, a 
estrutuu materral da caade - demol~gdes de prkdios. abermra de aveni- 
das, prolongamento e alar amento de ruas, reforma do calgamento, ar- 
bo r~?@~ e ajardinarnento % e praeas etc - Pereira Passos usava seus poderes 
discrtctonlrios, nos seis primeiros meses de 1903, para colocar em vigor 
um elenco de decretos destinados a transformar "velhas usangas" que ne- 

iam ao Rio de Janeiro foros de capital "e mesmo de simples habitat 
g u m  povo civilizado". 

Foram medidas que atingiram frontalmente as condigaes de vida da 
grande mFsa popular n30 s6 a qpe residia e trabalhava no centro e em 
suas rmeclac&s. como a aue hab~tava os subGrbios e zonas rurais da ci- 
dade. ~ l te raram ou preteideram alterar rlticas econdmicas, formas de 

' lazer e costumes, profundamente arraiga l os no tecido social e cultural do - 
Rio de Janeiro. - 

0 s  objetivos ou "estratkgias" subjacentes a essas medidas eram va- 
riadas: entrelasavam-se razaes politicas ou puramente ideol6gicSas, ligadas 
a form? bur esas de desfrute do espago urbano, razaes sanitir~as, razaes 
econBmlcas Eviabilizar, or exemplo, certas priticas em beneficio do 
gnnde ca ital) e fiscais. Buanto a esse Gltipo ponto, vale ressdtar que 
o ci oal e interdredes semeadas pel0 prefeito redundaram em conside- P B 
r h e  aumento de itens da receita municipal, tais como multas, impostos 
de licenca, de d e s  etc. Isso significa que, independentemente dos obje- 
trvos visados por essas medidas, elas serviram para descarregar parte do 
Bnus da "modernizag30" sobre a heterogenea plebe carioca. 

Nas palavras do pr6prio Pereira Passos: 

Comecei por impedir a venda pelas ruas de visceras de reses, expostas em ta- 
buleiros, cercados pelo v b  continuo de insetos, o que constituia espetdculo re ug 
nmte. Aboli, igualmente, a pdtica rhtica de ordenharem vxas leiteiras na via piibyic{ 
r e  iam cobnndo corn seus dejetos, cenas a t a s  que, ninguem, certamente, achara 

ignas de uma cidade civilizada 
(...) Mandei, tambem, desde lo o, roceder apanha e extin So de mi!hares 

de czes, gu t  vagavam peIa cidade, d a n L ~ R e  o aspect0 repugnante & certas c~dades 
do Oriente, e isso corn grave prejuiw da seguransa e da moral phblicas. 
..... .... ........................ . ........................... 
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Tenho procurado p8r  rermo b praga dos vendedores ambulantes de bilhetes k 
de loreria, y e , Y  t.odagarte, perseguiam a populap30, incomodando-a com infer- 
nal grira e an o i ~ i d a  e o aspecro de uma tavolagern. Muito me preocu ei Lom 
a extinpio da mendicidade pbbl~ca,  o que mais ou rnenos tenho conseguido, i e  mbdo 
humano e eqiiitativo, punindo os falsos mendigos e eximindo os verdadeiros ?i con- 
tinggncia de exporem pelas ruas sua infelicidade (...)'. 

A venda de milidos de reses em tabuleiros pelas ruas foi proibida 
em janeiro de 1903. Em aneiro do  ano sepinte,  porkm, Passos voltou 
atrls e permitiu essa lno k alidade de comkrao, at6 as 10 horas da manh9, 
com a condipio de que os ambulant~s~transportassem os mi6dos ?i.cabepa 
ou em carros, em caixas de zlnco divididas internamente especificando- 

infrapioy. 
I -se minuciosamente as suas caraaeristicas e fixando-se mu ta em caso de 

Estava em jog0 uma modalidade de com6rcio ambulante de um g6- 
nero de consumo eminentemente popular. Passos voltou atrls ou porque 
foi iinpossivel erradicl-la num context0 de recess20 e desemprego ue em- 9 purrava novos contingentes de trabalhadores is incontbveis moda idades 
do subemprego que caracterizavam o universo do trabalho urbano. ca- 
rioca, ou, pelo lado da reprodug50 da forpa de. trabalho, por impos1~50 
da carestia e do agravamento das condipdes de vida da populap50, ue exl- 

tecimento do Rio. 
d giram a preservac;io de certas formas "anacrbnicas" do sistema e abas- 

A ordenha de vacas leiteiras na via pGblica foi proibida ramb6m em 
janeiro de 1903. Era um antigo costume as ruas estreitas da c~dade serem 
percorridas, de manhi, por manadas de vacas, ordenhadas ?I porta dos fre- 
gueses. Tratava-se, de outro !nero de consumo popu!ar importante. Si- 
multaneamente, a Prefe~tura 7 IXOU normas ara a fiscalizapfo sanitbria do 
leite produzido e distribuido 1 populagio. froibia a adipio de substincias 
estranhas, tornava obrigat6rla a vacinas20 com tuberculins das vacas 
(serviso a cargo da Diretoria Geral de Higiene e Assist8ncia PGblica, 6rg50 
municipal encarregado da higiene defensiva), dava instruc;des ara a fis- S calizapfo dos estlbulos disseminados na zona urbana e rural o Rio de 
JaneiroJ. 

A captura e extinpio dos cfes que vagavam pelas ruas foi decretada 
em abril de 1903, estabelecendo-se, tambkm, a obri atoriedade da matri- 
cula dos cies cujos donos residissem no Distrito Fe eral, o que imp!iqava 
o pagamento de um impost0 anual de dez mil reis'. A recelta municipal 
ganhou, com isso, uma nova fonte de arrecadap50, pela cobran~a do lm- 
posto ou das multas. 

Conta-nos Raimundo de Ataide: 

Foi um deus nos acuda. 0 cachorro, naquele tempo, era mais d o  que hoje 
um elemento essential nas casas de familia (...). 0 s  caes seriam matriculados, teriam 
coleiras e ficariam obrigados a se submeterem i inspegio de sahde. Todos os dias sur- 
giam queixas contra o prefeito cruel, insistentemente acusado de ser inimigo dos ani- 
n1als5. 
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0 decreto isentava do imposto, mas n l 0  da matricula, os cles de 
vi ia ou de caqa, e s6 autorizava o livre tr9nsito.aos cles destinados i vi- 
giP"ancia do p d o  nas estradas, cam or, estrebar~as e currais. 

A pritica da mendicidade pG i? lica foi proibida em m a r ~ o  de 19036. 
Na literatura cronistica da kpoca, e desde pel0 menos o Glt~mo quartel 
do skculo passado, s30 constantes as referCncias A enorme quantidade de 
mendigos e, de mod0 geral, desocupados que vagavam pela cidade, fato 
sem re associado A criminalidade urbana, que ganhava proporqdes inu- 
sita B as e aspeeto: qualltativamente novos, 

N l 0  e precis0 inslstir em que a mendlclncia e a vagabundagem cons- 
tituem fenbmenos cllssicos gerados pelas contradlqaes estruturals ao de- 
senvolvimento do  capitalismo, revestidos de caracteristicas pr6prias nas 
formaqaes sociais dependentes, retardatirias ou como quer ue se as chame. 
Enquanto as rela~aes de produc;iio dominantes no meio ur % ano foram es- 
cravistas, a vadiagem e a prostituislo representaram "estados patolbgi- 
cos", na expresslo de Caio Prado, a que se via reduzida a p o  ulaq3o livre 
onde todas as formas de trabalho eram encaradas como In lgnas e exer- 
cidas exclusivamente pel0 escravo. 

8 
Coin a desa rega -20 do escravismo e a difuslo das relaqaes sociais 

capitallstas no teci % o ur b ano, a desocupaqlo ganhou novas dimensdes, da- 
das as caracteristicas da estrutura ocupacional do Rio de Janeiro e a per- 
manCncia na.cidade de contjngentes populac_:ionais e m  proporqlo muito 
superlor As Ilinltadas necess~dades do setor industrial e dos servlqos, so- 
bretudo nas conjunturas de recesslo e de?emprego. 

A administraqlo munici a1 n lo  podla, evidentemente, nem se xrO; punha a resolver o problems. guscava, s~mplesmente, extirpar da a ade 
ue se queria exibir para o estrangeiro como moderna e avilizada, essa 

&aga, essa "disfunqlo" que a enfeava, limitando-se a enclausurar or men- 
d~gos e vadios na delegacia ou num asilo. 

Se undo a lei, os inibeis para o trabalho, depois de submetido: ao 
exame h e ulna comiss3o de trks medicos da Diretoria Geral de Hig~ene 
e AssistCncia Pdblica, eram recolhidos ao asilo S. Francisco de Assis. Aque- 
les considerados vllidos e, artanto, vadios, incluindo os menores de idade, 
eram entregues i s  autori d' ades policiais e en uadrados no. C6digo Penal. 

Mas n3io havia prisaes nem leitos de as1 7 o em quantidade suf~c~ente 
para acolher aquela grande massa de gente que vivia i custa da "caridade 
pGblica". Nos Boletins da Prefeitura, ao longo de todo o govern0 de Pas- 
sos, sucedein-se as circulares aos agentes, cobrando a rigorosa execuqlo 
do decreto, o que inostra que a chaga da mendicinaa perslstla, apesar dos 
esforqos re ressivos do Estado. 

~igniEcativainente, as circulares tratando da mendicincia referiam- 
se, quase selnpre tambkm, aos vendedores a~nbulantes de bilhetes de lo- 
teria - pritica banida pel0 Decreto 372 de 9 de janeiro de 1903 -, que se 
concentravam nos rneslnos pontos que os mendigos: nas praqas, nos es- 
tribos de bondes, nas portas e adros dos tem los, nas esta~des de bondes 

bairros inais afastados do centro da cidade. 
P e das barcas da Cia. Cantareira de Viaqlo F uminense, e at6 meslna em 
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Essas circulares autorizavam os'agentes e guardas municipais a re- 
correrem ao auxillo da policla, e constantemente ameasavam de punlc;Zo 
os que se deixavam subornar, fechando os olhos ao persistente abuso. 

Embora o Rio de J a n e i r ~  fosse o maior centro industrial do ais (SSo Paulo '7 s6 o sobrepujaria na decada de 1920), as unidades de pro us90 fabris ti- 
nham, no tecido econ8mico e soclal da cidade, uma importlncia que pre- 
cisa ser relativizada. AlCm do proletariado caracteristicamente industrial 
- que protagonizaya as primeiras greves e aninlava os primeiros sindicatos 
e os efemeros partidos anarqulstas e reformlstas - k precis0 colocar em 
foco, tambCm, o contingente majorltirlo de trabalhadores que vlv1a.m A 
custa de alguma forma de comkrcio ambulante - freqiientemente assoelado 
aos igualmente numerosos e variados oficios artesanais. 

A multtdfo de ambulantes e pequenos artesfos - traso caracteristico 
da paisagem social do  Rio de Janeiro desde os tempos coloniais - persistla 
no inicio do s6cul0, mesmo que num contexto. qualitativamente novo. 
N90 eram mais os escravos de ganho que colorlam as ruas com seu ala- 
rido, mas negros e mulatos t f0  "livres ' quanto os imigrantes estrapgel- 
ros, esee+almente os portupeses, ji incorporadosi lingua em.anedotlca, 
de reclatlvamente, como ' burros de carga" (afe~tos a to o t ~ p o  de tra- 
ba f' ho pesado ou desqualificado). 

8 
Alguns segmentos desse pequeno setor mercantil e artesana! urban0 

foram varridos porgue entravam em choque com as novas exigenc~as da 
reproduc;%o do ca ltal ou da forqa de trabalho, quer por raz6es de sane- f a~nento, de circu agfo urbana ou de abastecimento. 

Na obra de Luis Edmundo, colhe-se uma infinidade de retratos dos 
personagens mais tipicos desse universo econbmico-social da cidade: os 
meninos vendedores de jornais; o preto fabricando cestas numa calgada; 
o vendedor de carGfo uxando dois burros com cestos carregados; o por- 
t u p l b  de vastos big0 t' es que vem tocando os perus com uma vara corn- 
p r~da  ("Olha 668 prli uuu da roc$ v8 868 a!"); o vendedor de abacaxi; 
o italiano do peixe; o turco dos fo,sforos, o vassoureiro, o comprador de 
metais, o garrafeiro com o cesto a cabe~a; a negra da canjica; os portu- 
gueses que oferecem empadas A porta dos teatros. 

Tambktn o sorveteiro - com a lata equilibrada na cabega, envolta 
eln panos brancos ou empurrando uma carrocinha em forma de navlo; 
o funileiro que batuca num prato de cobre com utn badalo de chumb,o 
para chanar a freguesia; o mascate de pa.nos e armarinho, que carrega as 
costas calxas enormes e y~bra ulna especle. de matraca para chamar a fre- 
guesia; os doceiros de calxa, que tocam galta de boca para atralr as crlan- 
Gas; a balana instal ad^ num vf0 de porta, corn trajes africanos. Vende-se 
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caldo d: cana em carrocinhas corn realejos ... A lista 6 interminivel e in- 
, clui tmlgrantes de virias naaonalidades,.negros e retirantes de outros Es- 

tados. Muitos desses ambulantes j6 existlam no Rio h i  um s6culo; outros 
eram criagbes recentes, como os compra'ciores de ratos. Nas palavras de 
Luis Edmundo: 

Quando a repartis80 de higiene manda matar os'ratos que aqui festivarnente 
recrbem a bubbnica im ortada da Europa, pondo em xeque a obra d o  diretor da 
Reparrig90 dr  Nigiene fhblica, Osvaldo Cruz, andam homens pela rua a comprar 
os  roedores mortos, de tal sorte os  filhos da terra a cagd-10s. Diz-se que d na zona 
dos bacalhoeiros da Rua d o  Mercado e na de cenos trapiches da SaGde, se conseguiu 
um nGmero de ratos maior que o de toda a populagBo do distrito17 

D o  leiteiro, uma das modalidades de com6rcio ambulante excluidas 
por Pereira Passos, no caso or razaes sanithrias, Luis Edmundo nos d4 
um retrato eivado de hostili 1 ade ao portu uCs, t l o  insuflada na kpoca pe- 
10s apologistas da remodelaglo da capita/! 

0 mais vergonhoso de todos esses ambulantes do comeCo do stculo, porkm, 
C o leiteiro, con1 a esquelCtica vaca que hoje, felizmente, esconde a sua tuberculose 
no fundo dos estdbulos que recuaram para bairros distantes. 

0 vendedor de leite, que usa barba passa-piolho e tamancas, C dos primeiros 
an~bulantes a surgir na rua ma1 desperta, puxando por uma cordinha curta o ru- 
minante do seu comCrcio, magro e pachorrento, duas ou trCs chocalhantes campai- 
n h ~ s  dependuradas ao pescogo bambo e pelancudo. E logo o homem da ajudincia 
no servlgo, atrds, ordenhador astuto da alimdria, migico avisado, capaz de transfor- 
mar, i vista do freguCs, sem que este perceba, a dgua que estd dentro de mhltiplas 
vasilhas em leite, e do melhor! 

(...) ao lado do leiteiro, contra a vida de nossas pobres criancinhas, e s t b  corn 
uma for a terrivel uma inlprensa estrangeira que vive a defender o que ela chama 
"a libercfade do comercio num pais que ainda precisa de imigra.90" e a corja da o 

aqfo dos defensores da sahde do povoe. 
! - litica, que ainda vive dessa mesma imprensa e que, para nBo Jesgosti-la, impe e a 

Fosse corn a inten 30 de banir da cidade que ."civilizaya" modali- 
dades de comercio ambu f ante, pequenos oficlos e melos "arcalcos" de dis- 
tribuiclo e transporte, fosse a enas com a intensgo de descarregar 1 iarte do bnus da reco?struc;lo da ci ade nos segmentos mais vulneriveis a po- 
pulap50, o f a ~ o  e ue Pereira Passos usou, com todo o rigor, a sua mi- 9 $inn represslva e lscal contra os vendedores ambulantes e todos aqueles 

autbnomos", para os quais o pagamento de 1,icengas ou multas repre- 
sentavam, muitas yezes, urn encargo insustentavel. 

0 s  mais var~ados subterffigios foram usados ara burlar o impla- 
dve l  fisco, o m o  se verifica, por aemplo, nas entreinhas do Decreto n? 
394, de 20 de fevereiro de 1903: 

As licensas de vendedor ambulante e de veiculos valerio exclusivamente, no 
primciro caso, para a pessoa que conduzir as mercadorias de venda licet~ciada e, no 
segundo caso, para os proprietdrios ou condutores dos mesmos veiculos. 0 s  mas- 
cates e os proprietirios ou condutores que requeressem segundas vias de licengas de- 
viam pagar con10 se fossenl lieensas novas. 



A mesma preocupac;io trans arecia numa circular de julho de 1903, 

2 P recomendando aos a entes da Pre eitura a mais rigorosa vigilincia sobre 
os mascates e vende ores ambulante! de  modo a irn edir que eles con- 
tinuassem a fraudar a Fazenda Municipal, negoclan c f  o sem a necesslria 
licen a, ou vendendo, mediante artificios diversos, generos n30 compre- 
endihor entre a ueles que eram objeto das lieengas. N o  mesmo mBs, a Fa- 7 zenda Municipa fixou o prazo de 15 dras para que os volantes da cidade 
a resentassem "0s utensillos que empregam para a c o n d u ~ l o  dos gheros  & seus negbcios, a fin de serem nuqerados". 

A as90 legi ferante do refelto atln ru tambCm frac6es do pequeno f el inclusive, do grande capita comercial. 8 Decreto n? 421, de 14 de maio 
de 1903, proibiu, nos estabelecimentos comerciais, a exposi~9o de artigos 
nas umbreiras e vios das portas que abriam para a via publica, exceto 
uando ocupados por vitrines (Essa exibi~ao, "ora gr?tesca, ora anti- 

%$enlea, e sempre rnconveniente", dava tambCm 1 capital o aspect0 de 
uma cidade atrasada do Oriente). 

Medida de grande repercussio foi a guerra contra os quiosques, con- 
denados corno anti-higiCnicos e sem "inspirac;So artistica". Constru@es 
ligeiras de madeira e zlnco, de trasos orientais, disserninadas elas calsa- 
das, os quios ues eram pontos naturais de aglomera -30 dos tra alhadores 9 k t das ruas, os ' pCs-rapados", que ali consumlam vin o, cafk, broas, sardi- 
nha f r~ ta ,  lascas de porco, queijo e outras miudezas. Ao contririo do que 
su ere Luis Edmundo, sobre aquele "com6rcio estreito e pobre, em ue i o o n o  C caixeiro, ao mesmo tempo", Ataide diz ue grande parte 10s 
qu~osques pertencia a uma poderosa Companhia de &uiosques, a qua1 Pe- 
reira Passos teria proposto a indeniza~io de 300.000$000 pela resas3o do 
contrato, que se estenderia at6 1911. 0 magnata que os explorava teria 
exrgido 1.500.00016000. Indiferenternente grita dos jornais de oposi~50, 
o prefeito, entio, iniciara a derrubada dos quiosques, obrigando o pro- 
prletlrio a aceitar urn acordo mais vantajoso9. 

Analisando a quest50 do prisma do abastecimento de alimentos A 
populap90, podemos enfeixar a proibig50 da Vrenda de visceras de reses, 
da ordenha de vacas e a erradicaszo dos quiosques sob uma mesma per:- 
pectiva, agregando-lhe outras medidas direcionadas contra prbticas rurals 
que subsistiam no perimetro urbano do Rio de Janeiro. 

AlCm de obr~gar os estlbulos a se enquadrarem em normas hbi- 
enicas e a recuareln para zonas mais afastadas, a Prefeitura visou tambem 
as hortas e capinzais. Atraves do Decreto n? 974, de 20 de novembro de 
1903, o.legislativo municipal autorizou o prefeito a demarcar uma area 
nos ll~nltes da qua1 ficaria proibida a cultura de hortas e a plantac;3o de 
capim, fixando prazo para que cessassein as existentes. As hortas e ca- 
plnzais ji tinhaln sido proibidas na zona urbana por um decreto de 1899, 
que nunca fora posto em pritica. 

0 Decreto n? 492, de 3 de agosto de 1904, proibiu o plantio de ca- 
pinzais, tanto de uso particular corno para comercio, e o das hortas de 
cornercio no extenso perimetro, demarcado pela linha que, partindo da 
praia da Saudade, esquina com a Rua General Severiano, contornava as 
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Ruas da Passa em, D. Mariana, cemit6rio S. JoSo Batista e outras, seguindo 
pela encosta 8 os morros a cavaleiro destas ruas, at6 o alto da Rua Hu- 
maid, limite do distrito da Lagoa; por esse limite at4 o pico de Santa Marta; 
deste onto, at6 a entrada do t h e 1  do Rio Comprido, nos limites do dis- 
trito g a Glbria, at6 encontrar a Pedro Amkrico. A linha contornava, em 
seguida, as Ruas Itapiru, Estrela e Bispo at6 encontrar o Rio Comprido, 
descia o seu curso at6 o mar, fechando-se o perimetro pelo litoral. 

Outra medida que repercutiu no consumo alimentar da popu1ac;So 
foi a revalidas50 de uma ostura de 1890, que proibia na cidade a crias9o P de suinos, atividade de " undo de quintal", ainda hoje importante nas fa- 
velas cariocas para subsistencia de seus moradores. Houve muita resistkn- 
cia medida, executada pelos agentes da Prefeitura, com o auxilio da 
policia, transportando-se os animals apreendidos para o matadouro de Santa 
Cruz ,  onde cram leiloados (0s marchantes devern ter tirado born proveito 
disso). 

A proibis30 de que circulassem pelas~uas e estradas do perirnetro 
urban0 os chamados ' cargueiros" - animals atrelados uns aos outros e 
guiados por um condutor a pi. -, que traziam produtos hortigranjeiros para 
a cidade, tambkm afetou o abastecimento e atingiu diretamente os pe- 
quenos produtores rurais existentes em arrabaldes ainda pr6ximos do cen- 
tro. 0 prefeito alegava que o sistema de transporte urbano de cargas sobre 
animais, al6m de set muito lento, peneoso e "anti-estktico", era incom- 
pativel com o grau de adiantamento ja atingido pel0 Rio de Janelro. 

0 s  cargueiros ofereciam perigo aos tsanseuntes e embara~avam a 
via~So pliblica. Apesar disso, s6 como concessiio provisbria aos pequenos 
lavradores que nZo podiam substituir de ronto este meio de transporte, 
permitiu que continuassem a trazer o pro A) uto de suas lavouras para o cen- 
tro comercial ern car eiros isolados, cada um sob a conduc;Zo de um guia 
ou condutor espeaaf?O prazo para entrar em vigor a interdisao, em 1' 
de janeiro de 1905, foi rorrogado at6 31 de janeiro, por requerimento 
de alguns agricultores 1 e pequena lavoura e moradores na Tijucal". 

Ao lnesmo teinpo em que espremia ou desarticulava a pequena la- 
voura, o comircio ambulante, os meios arcaicos de trans orte e distri- 
buis30, Pereira Passos prornovia a construg%o de merca 8 os na cidade, 
abrlndo espaso ara a exp1orac;Zo do abasteciinento aliinentar da popu- 
lac30 elo gran 1 e capital comercial, ligado ao poderoso combrcio ataca- 
dista $0 Rio e ao capital estrangeiro. 

A trajet6ria desse contrato assemelha-se As concess6es iinperiais: ulna 
companhia estrangeira a oderou-se de duas concess6es iinportantes para 
o construc;30 de lnerca l os no Rio de aneiro. 

Em 4 de junho de 1903, foi revali d ado o contrato com Manuel Costa 
(de 4 de setembro de 1900) para a construs30 e explorash de 15 peque- 
nos ~nercados na zona urbana e suburbana do Distrito Federal, nos se- 
guintes locais: Praga da Harmonia, Praia do Russel, Praia de Botafogo, 
Cam o de Marte, Catumbi, Lar o dos GuimarZes (Santa Teresa), Tijuca, 
S30 6 ristbvlo, Voluntbrios da itria, Vila Isabel, Mkier, S30 Francisco 
Xavier, Senado e Copacabana. 

I 
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Dias depois, em 20 de junho, o contrato de Manoel Costa foi ce- 
dido i The Brazilian Cold Storage and Development Company Limited, 
sociedade anbnilna com sede em Londres, legalmente autorizada a fun- 
cionar na Rephblica pel0 Dee. 4842, de 26 de maio de 1903. Assinavam 
o termo de cessdo, como seu procurador, Tarquinio de Sousa, e como 
seu representante legal, R.G. Reydy. 

Em setembro, a Prefeitura entre o u  a essa companhia trCs terrenos, 
penencentes ao patriin6nio municipa8, para a constru~do de tr&s peque- 
nos mercados, na praca do Mercado da Harmonia, entre a Rua da Sa6de 
e o mar (3.991,05m2); na Praia do  Russel (4.309.50m2) e na de Botafogo 
(1.596,OZrnZ). 

Por outro lado, em 19 de junho de 1903, a Prefeitura e a Uni5o as- 
sinavam termo em nome da Companhia Mercado Municipal do Rio de 
Janeiro para a constru~50 uso e gozo de uma pra a de mercado na Prala 
D. Manuel". Essa companhia resultara da fusdo cfa arrendatina do Mer- 
cad0 da Candeliria com a concessionlria de um grande mercado proje- 
tad0 para a Praia D. Manuel, ue seria, na expressdo de Passos, "uma Prasa 
de Mercado digna de nossa Zapitalm. A empresa concessioniria jl havia 
reunido o capital de quatro mil contos, atraves de einprkstimo por de- 
bentures, lan~ado com a autoriza$io da Prefeitura. Em 25 de junho a com- 
panhia Mercado Munici a1 obteve autorizac;do para fazer nova emissfo 
de debentures no valor 2 e 370.000 libras esterlinas, com cujo produto se- 
ria res atada a emissfo, ji feita, de quatro mil contos. Pouco depois, em 
novem % ro, requeria e o requerimento foi deferido) a transferkncia da con- k cessio companhia he Rio de Janeiro Municipal Markets and Cold Sto- 
rage Company. 

N o  ci oal de interdi~bes semeadas pel0 prefeito, incluem-se ainda 
virias medi ! as dcstinadas a transformar aauela multidfo irreauieta de "~ks-  
-descalqos" que doininava a paisagem d i  cidade numa pojula -50 d i  ci- 
dadzos disciplinados, forjados segundo valores ou esterebtipos i i' eolbgicos 
elaborados pela burguesia europeia para o exercicio da sua pr6pria do- 
minaqdo. 

Isso se observa de forma particularmente nitida no dominio das di- 
veqs6es populares. Em dezeinbro de 1903, o entrudo foi proibido, fiando- 
se multas para os infratores ou pena de dois a oito dias de prisfo para 
os que ndo pudessein pagar. 0 s  agentes da Prefeitura tinham ordens de 
inut~lizar as "laranjas" encontradas elas ruas e de prender a ueks que g 3 lanfassein sobre os transtuntes ou so re as pessoas nas janelas e suas ca- 
sas qualquer liquid0 por meio de serin as, p6s, estalos, confetes etc. Em 
substituis20 ao carnaval, essa festa bir  % ara e promiscua, Perei;a Passos 
instituiu a elegante "Batalha das Flores", que deu ensejo A pedagogics exi- 
biqdo das elites, em trajes de gala, nos seus carros ricamente ornamenta- 
dos, para a plat& popular passiva e embasbacada. . . 

0 s  decretos promulgados elo.prefeito, sobretudo na fase inic-1 de f seu governo, quando p8de legis ar ditatorialinente, atin iram os mais va- 
riados dominios da existencia social e cultural da popu f asdo. Prlticas do 
cotidiano popular e costumes profundamente arraigados foram conside- 
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rados indignos de figurar no context0 da cidade saneada e civilizada. Nessa 
perspectiva podem ser encaradas a perseguigLo sistemitica ao candomblk 
e aos cultos religiosos de origern africana, a hostilidade i s  serenatas e i 
boemia, medidas motivadas por razaes sanitirias corno, por exemplo, a 
proibicLo de urinar fora dos mict6rios (postlura de 1869, que Passos re- 
atualizou, ao mesmo tempo que construia varios mict6rios pdblicos ou 
a proibis90 de cuspir nas ruas (Dee. 422, de 15 de maio de 1903). J ara 
evitar a propagac;Lo da tuberculose, tornou-se obrigat6rio o uso de escar- 
radeiras em todos os recintos pGblicos; proibiu-se tambern escarrar nos 
veiculos de transporte de passageiros, exigindo-se das companhias de car- 
rls a lavagem do assoalho corn solu 90 anti-septica. 

Para nLo embaragar os.cabos d e energia eletrica que comegavam a 
se propagar pelo Rio de aneiro, as criangas foram proibidas de soltar pi- 

k" d as; para res ardar a ci ade contra incCndios, proibiram-se as  fogueiras, 
rogos de ani  icio e babes nas festas de SLo Jolo, em toda a zona urbana 
(Dec. 430, 8/06/1903). 

Inde endentemente das raz6es invocadas para justificar cada uma 
dessas meidas, elas se apoiavam numa mesma representaglo ideol6gica 
da populag30, nuin discurso moralizador e autoritlrio ao extremo, se- 

ndo o qua1 o Estado, atuando discricionariamente, devia reformar os 
Ebitos e a mentalidade dos "homens rudes do povo". A principio se enal- 
tece a sua docilidade, citando como exemplo o fato de que contornavam 
os canteiros nas prapas reckm-ajardinadas e agora destituidas de grades1*. 

Sem trair seus pressupostos, esse discurso benevolente e satisfeito 
com os primeiros exitos do Estado moralizador podia se converter no seu 
oposto - corno, de fato, aconteceu depois da eclosLo da Revolta da Va- 
cina, o grande motim opular que, em novembro de 1904, convulsionou 
por vdrios dias o,Rio cf e Janeiro. 0 discurso oficial passou, ent50, a atacar 
o carlter "tndisclplinado" e a "incultura mental congtnita" da popula~30 
carioca. Born exemplo disso 6 o artigo ublicado em 0 Pais em 16 de 
janeiro de 1905, contra ondo as qual~da $ es do proletariado do Rio de Ja- 
neiro e de Slo Paulo. ~ i r m a v a  o referido artigo que a popula~Lo paulista: 

(...) era composta de dois diversos elementos principais, mas fusiveis pela rasa 
e equilibrados pela proporgio - o indigena e o italiano, do que resulta de uma pane 
o bairrismo, de outra a faculdade modeladora, pela homogeneidade e indole pro- 
gressista do colono. 

0 Distrito Federal C cosmopolita, suas colbnias estrangeiras contrabalansam- 
se, e a totalida e de sua po,pulacfo "carioca" esti para as massas imigrantistas, quer 
da Europa, da 1 sia e da Africa, quer dos Estados, como dez esti para cinquenta. Ainda 
no domingo passado, Olavo Bilac, nurna de suas crbnicas (...) referiu-se 1 feipio flu- 
tuante desta popula-io ( ) ue se reflui no momento mais propicio, seja pelo ganho 
conseguido, seja peia dlficuydade em o conseguir." 

As "selvagerias" perpetradas durante a Revolta da Vacina, a neces- 
sidade de empregar forga policial para que o opulacho n"a esbanda- "P lhasse as carrosas da apanha de cfes vad~os, a rebe dia, enfiin, da po ulaplo 

sas opostas em sentimentos, indoles e educa~Lo"". 
B se devia 1 "heterogeneidade, i mescla de rapas, que formarn gran es mas- 
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Compara-se muito, entre n6s, a obra do nosso maior prefeito corn a de Haussmann, 
o aformoseador de Paris. Haussman, porbm, embelezou, apenas, a capital da Fransa 
e, isso, num ambiente propicio i civilizacXo e onde 1190 existiam, como aqui, de- 
clarados inimigos do progresso. Passos fez coisa de vulto ainda maior, porque, alCm 
de remodelar materialmente a cidade, transformou-a at6 em seus usos e costumes, 
vendo projetar-se depois, no resto do ais, como reflex0 natural e proficuo, os be- 
neficios que criara." (Luis ~ d m u n d o ) ~  

Por Haussmann entendo a prltica generalizada, de abrir brechas nos bairros 
operirios, sobretudo nos situados no centro das grandes cidades, quer isso corres- 
ponda a uma medida de salide plibica, de embelezamento, i procura de locais co- 
nlerciais no centro ou a exigtnc~as de circula~lo, como instalac8es ferroviirias, ruas 
etc. Qualquer que seja o motivo, o resultado C sempre o mesmo: as ruelas e os becos 
mais escandalosos desaparecem e a burguesia glorifica-se altamente,com estes gran- 
des sucessos - mas ruelas e becos reaparecem imediata e frequentemente muito pr6- 
ximos. (Engels)15. 

Em outubro de 1905, decorrido quase um ano desde a Revolta da 
Vacina, o ministro do Interior e da ustlga, J. J. Seabra, nomeou ulna co- 1 misslo de inquerito para propor so uc;aes ao "urgente problema das ha- 
bitagaes populares" na capital da Re liblica. Era constituida por sete 
membros: o desembargador Ataulfo I&poles da Silva, presidente da co- 
miss30, membro da Liga contra a Tuberculose, um dos organizadores do 
servigo de assistencia pliblica.no Rio; Jose Medeiros de Albu uerque, o 
relator, jornalista, cjeputado, diretor-geral de Instrugfo Pliblica d o governo 
municipal; Artur Indio do Brasil, engenheiro, deputado el depois, sena- 
dor; Milciades Mirio de Si Freire, advogado e de utado pel0 Distrito Fe- 
deral, um dos adversjrios politicos de Passos; 8elipe Meyer, medico e 
delegado de salide phblica; J.J. Azeredo Lima, medico, presidente da Liga 
contra a Tuberculose; e Everardo Backheuser, secretirio da comiss50, en- 
genheiro civil, Ins etor da Diretorla Municipal de Obrasi6. . 

0 impano gas obras de remodelag30 sobre as condigties de vida 
- articularmente de moradia - do proletariado e das camadas medias no 
{io de Janeiro reacendeu antigas controvCrsias no seio das classes do- 
minantes em torno dessa uest50, que Olavo Bilac, retoricamente, defi- 

de desumanidade". 
9 nia como "o ~ n l x i ~ n o  prob ema atual: deinorar a sua so1uc;fo C um crime 

A extrelna penliria do proletariado e de parte da pequena buigue- 
sia, aliada recente dernonstra l o  do enorme o!encial de revolta, de amo- 
tinamento, da heterogenea "p f ebe" carioca o 1 rigou as classes dominantes 
a se manifestarem sobre a habitas30 pop$ar, rei~erando, pprem, mais uma 
vez, o velho e ineficaz discurso filantropico, liberal, das tempos do Im- 
perto. Organizou-se uma "campanha social", promovida pela Liga con- 
tra a Tuberculose e por vhrios jornais: 0 Paiz, onde escrevia Alcindo 
Guanabara, o "ap6stolo das habitagaes hi ienicas para os pobres" o ]or& 
do Brasil, o Correio da ManM e o /or& ! o Commercio, onde se destacava 
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Felipe Meyer, urn dos integrantes da comissio. 
Na escalada que culm~nara recentemente com a Revolta da Vacina, 

os politicos e jornais de oposisio exploraram com insist&ncia, e dema- 
gogicamente, a crise da habitas90 popular como arma contra o governo, 
com o propbslto de conquistar o a p o ~ o  tanto dos comerciantes direta- 
mente prejudicados, como da populas9o que se via, subitamente, privada 
de teto. 

Enquanto transcorriam as demolisaes, a oposi 30 acusava o governo 
de sb promover a constru~90 de palicios, deixan 2 o a populas90 pobre 
desabngada, ao passo ue os intelectuais jornalistas subservientes ao po- 
der celebravam cada 3 emoli~9o de cortlgo como mais um passo na dl- 

o pro resso material da cidade e moral da populas3o. reszog . .! 
sign1 icativo encontrarmos, agora, irmanados na mesma campa- 

nha, os antagonistas irreco.nciliiveis da vkspera; imagino que o susto cau- 
sado pela Revolta da Vac~na tenha levado as classes domlnantes e seus 
porta-v.ozes a colocarem de lado rixas secundirias ante seus interesses fun- 
damenjais de reprodus90 das relasaes de domina 30 e explorac;90. 

E precis0 lembrar que o n30 ter onde morar f igurava, tambCm, com 
destaque, ao lado de quest& relacionadas carestia, aos transportes, aos 
salirios e A jornada de trabalho nos programas das virias organizar;Ges ope- 
ririas atuantes no Rio, tanto anar uistas como reformistas. 1 Numa iniciativa, aplaudida pe a "opini30" burguesa ilustr?da, o go- 
verno renovou a velha prltica do  ImpCrio de responder com inocuas co- 
lnissbes de notlveis b conjunturas criticas. Pereira Passos, or sua vez, I' obteve do  Conselho Municipal autorizas30 para construir a gumas casas 
para operirios em sobras de terrenos desapropriados para a abertura da 
Avenida Salvador de Sl - uma gota d'igua no oceano da problemhtica ha- 
bitacional17. 

A comiss3o nomeada pel0 ministro do Interior constatou ue "ia 9 muito alkm de toda expectativa" o nlimero de casas demolidas pe os go- 
vernos federal e munic~pal: para a constru~30 do porto, aberturas de ave- 
nidas, alargainento ou prolon amento de ruas; prkdios condenados pela 
Diretoria Geral de Salide ~ ~ b f i c a ,  coma insalubres e anti-higitnicos, pu 
pelos engenheiros munici ais, por ameaparem "ruina" (a saGde piiblica 
teria fechado mais de 600 g abitasaes coletivas, que abrigavam m a ~ s  de 13 
mil pessoas; a Prefeitura demolira cerca de 70 casas ruinosas, onde viv~am 
mais de mil pessoas). 

Mas n i o  foram sb as deinoli~aes ostensivas ue desabrigaram tra- 
balhadores. A valoriza~io e especulas3o com o soloqelevando o preso dos 
a!uguC.is), os novos impostos que acompanhavam o forne~imento de ser- 
vipos como i1uminac;io elCtrica, calsamentos modernos, a p a ,  esgotos; a 
1egislac;io municipal estabelecendo restrisaes e normas arqu1tet6nicas para 
as construfaes urbanas;.a ~ r o i b i ~ i o  do exercicio de determinadas profis- 
saes ou praticas econBmicas (como a cria 50 de animais domestlcos, o pIan- 
tio de hortas) ligadas A subsistCncia das f amilias trabalhadoras ... tudo isso 
atuava, indiretarnente, como oderosa forsa se regadora, revolvendo, so- 
bretudo, a irea central da ci c f  ade, onde trabal k ava e residla a numerosa 
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e heteroggnea plebe carioca. Que Destino ela tomou? 

A populagb que se deslocava n%o tinha onde morar, alojava-se aqui para ama- 
nh i  de novo, corn armas e bagagens, se remover para um outro ponto. Foi se afas- 
tando d o  centro quando os meios de fortuna o permitiam; foi se aglomerando no 
centro tornando mais perigosa a sua estadia, quando os recursos ordinkios eram 
parcosis. 

Esse comentbrio de Backheuser, que revela o cataclismo que se aba- 
teu sobre a populasfo proletbrla, lntroduz tambem urna uest9o impor- 
tante. Jb nos referimos ao crescimento acelerado dos subhr 1 ios e da Zona 
Norte, desde o fim do secvlo XIX. Mas nem todos os desalojados pu- 
deram ter nos subdrbios urna alternativa de moradia. Na coniuntura aue 
estamos analisando, constituiam urna alternativa, prioritariameme, p;ra 
aqueles que dispunham de urna remuneracfo fixa, estivel, suficientemente 
elkvada para qLe pudessem arcar com as despesas de transporte, custos 
de aquis1~50 de um terreno e constru~Zo de urna casa ou o aluguel de urna 
moradia. 

Pode-se dizer, a principio, que os subhrbios eram acessiveis, sobre- 
tudo, a certos se mentos das "classes medias", como funcionlrios, mi- 
litares, emprega t os, ou a trabalhadores especializados, a? passo que era 
invibvel para o numeroso contingente ue vivia do comerclo ambulante 1 e de pequenos oficios artesanais, do gan o, da "vira@o", auferindo urna 
renda minima e instbvel, assim como ara os operbrios que, em sua ma- 

rantia ou estabilidade de trabalho. 
P ioria, recebiam salbrios baixos, sob a orma de dibrias, sem nenhurna ga- 

Segundo Backheuser, vbrios obstb~ulos dificultavam o deslocamento 
do proletariado para os subdrbios: o preso elevado e o tempo excessive 
do transporte ferrovibrio, o alto custo dos materiais de construc;90 (em 
sua inaioria importados), a m3o-de-obra cara para os trabalhos ligados A 
construs90, encarecendo o preGo de compra ou de aluguel das casas. Em 
suas palavras: 

N l o  raro tenho ouvido dizer que a solugzo linica seria a construg50 nos su- 
blirbios. Imagine-se por urn instante que assim seja: d os subbrbios comportam, pelo 
prego baixo dos terrenos, pela verdura encantadora, pelo ar constantemente reno- 
vado, pela abundincia das matas, por todas essas condigaes, a construg50 de casas 
operirias. Tem, pois, o seu lar, o seu "home" ai instalado o o erkio, cujo servigo 
C n o  centro da c~dade, nos arsenais, nas vlrias oficinas, nos tratalhos de rua etc., e 
cujas horas habituais de labuta s5o marcadas por um inicio is 6 horas da manha e 
uma terminagzo is 4 da tarde, isto C, as d a  horas e q  que se esfalfa em um trabalho 
pesadamente material a energia vital do trabalhador. As quatro e meia da manhi pre- 
cisari estar o operirio na estaglo d o  seu embarque para que, gasta a hora da viagem, 
chegue 1 Central Is  cinco e meia, tendo ele antes disso empregado tempo precis0 
para seus indispensheis preparativos da manh'i e ido da casa a estag501 perdendo em 
tudo, no  minimo, 40 minutos, sendo, pois, forfado a se acordar is tres e cinqiienta, 
a fin1 de iniciar o servigo i s  xis. 0 mesmo na volta i tarde: deixa o servigo 1s uatro 
e chega em casa pouco mais ou menos i s y i s ;  de modo que conwguiu esticu k fato 
o seu dia de trabalho de lo a 14 horas. E edificante! De que Ihe valem a verdura e 
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sapareceu de todo. Abrangia numerosos partidos e or anizagaes de exis- 
tencia eftmera, dirigidos por elementos da classe me % la que defendiam 
um programa minimo em favor dos trabalhadores e atrelavam suas lutas 
3s drs utas entre determinadas facsbes politicas das classes dominantes. 
A indencia no Rio de Janeiro dessa corrente decorria, em larga medida, 
da existtncia de urn importante contingente operlrio na Area estatal de 
servigos - ferrovilrios, maritimos e doqueiros - com predominhcia de tra- 
balhadores nacionais, mais receptivos a um tip0 de politica de colaborag90 
de classes e de dependencia em relacso ao Estado". 

Outra figura proeminente na Revolta da Vacina foi Alfredo Varela, 
lider monarqulsta. Se ndo Carone, em 1903-1904, os monarqulstas se 
reartiwlaram, forman i" o partidos que, paradoxalmente, buscavam se aliar 
aos inimigos encarnicados da vkspera, as forgas militares e republicanas 
na oposiglo. N o  inicio de 1904, os monarquis;as do Rio e,  principal; 
mente, de Sa"o Paulo financiaram a compra de maqulnas para a unda~ao 
em junho, do jornal Comircio do Brasil, dirigido por Alfredo Varela. 

AIkm de ajudar a angariar capitais junto a 2.000 pessoas, as lideran- 
gas paulistas prometiam a Varela 

(...) apoio i sua atitude tZo digna nos  tempos infamissimos de hoje (e) posso 
assegurar-lhe ue C quase uninime neste Estado, e o Partido Monar uista, i exceli.50 
dc povros m j  orientados, e n i  disposto a scompanhi-lo e dar-lhe%anro apoio na 
propaganda para a guerra is oligarquias e a salvapZo do  pais mesmo pela d~tadura, 
que me parecc deve ser o nosso comum objetivo, at6 que a moral se restabeleca nas 
priticas adn~inistrativas~. 

A SUBLEVACAO MlLlTAR E A REBELIAO DOS "QUEBRA- 
LAMPI~ES" 

A principio, o golpe militar visando depor o residente Rodrigues A!ves 
f o ~  planejado para a noite de 17 de outubro 1 e 1904, data de anivefsario 
do tenente-coronel e senador Lauro Sodre, a uem o governo serla en- 
tregue. Eclodiria no quartel do 38? BatalhZo 2 e Infantaria, em Niter&. 
0 general Silvestre Rodrigues da Silva Travassos e o pr6 rio Lauro Sodrk 8, levantariam a Escola Milltar do Brasil, na Praia Verme a, com cerc? de 
700 alunos e 200 oficiais; o ma'or Gomes de Castro e o ca itZo Anton10 b S Augusto Mendes de Morais su levariam a Escola Militar e Realengo e, 
a carninho do pallcio do Catete, onde conver riam todas as forgas re- 

Regimento de Artilharia. 
Bi voltosas, arreg~rnentariam tambkm o 209 Bata h90 de Infantaria e o 5? 

Entretanto, informado da conspiraslo, o governo denunciou-a pela 
imprensa no principio de outubro, obrigando os revoltosos a ad1are.m seus 
pianos. 0 s  Ministros do Interior e da Guerra e o Chefe de Polic~a ado- 
taram, em 5 de outubro, medidas preventivas de seguransa na capital. Nesse 
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momento, che ava ao au e a polCmica em torno do projeto de vacinasb 
obrigatbria, de6atido no 8ongresso e atacab na imprensa, sobretudo pel0 
Correio da Manha e pel0 Comhcio do Brasil. 

Em 5 de novembro, i s  vhperas da promulgas30 da lei, foi fundada 
a Liga contra a Vacina@o Obrigatbria, na sede do Centro das Classes Ope- 
rLias - instrumento destinado a a lutinar o movimento fie massas, ca- 
pitallzar o depcontentamento p o p  f ar e atrelar uma fra$io.impo?ante da 
classe operdrla do Rio em proveito do movimento politico-milltar que 
ambicionava assumir as r6deas do poder no Estado oligarquico republkano. 

Segundo Bbris Fausto: 

A disposigio de grupos militares em tomar a classe operlria como um dado 
ou mesnio como um ator d o  jog0 politico se liga h situa~3o especifica das Forsas Ar- 
madas e de setores da classe media no sistema de dominag50 oli irquica. Por fripil 
que fone  o proletariado, por contaminado que estivese pelas i8.0106ias revoluuo 
nirias, era sempre possivel tentar algum tip0 de "aliansa para baixo , na busca de 
introduzir brechas no sistemaB. 

Na solenidade de fundasgo da Liga, seus dirigentes Lauro Sodrd, Vi- 
cente de Sousa e Barbosa Lima discursaram perante centenas de pessoas. 
Criticaram as inedidas arbitrlrias e inconstitucionais tomadas por a uele 
overno que servia a ulna oligarquia de fazendeiros, hasteando como % an- 

Lira de luta a retomada dos principios republicanos originais por ele rra- 
idos. 

Lauro SodrC, presidente da Liga, declarava, por exemplo, que 

(...) esse governo d tern o r6tulo de Republicano, porque isto que n6s temos 
como forma de governo C uma rep6blica falsificada e deve haver a repulsa or  ue 
i Nay30 aniste o direito de repelir a forsa pela forca (..) Essa lei iniqua, arpitrlria 
e depriniente provoca a reasb ,  que deve ser feita por todos os meios, at6 h bala. 

Em 9 de novembro de 1904, o Senado finalmente a rovou a lei da 
vacina obrigatbria. No  dia sepinte, comesaram os distSr ! ios, com cho- 
ues entre populares e a policia, que cumpria, com violGncia, a ordem 

%e proibir or meetings na cidade. 
Em 11 de novembro, o Largo de S30 Francisco, onde estava pre- 

visto urn comicio contra a vacina, foi ocu ado ela cavalaria, infantaria 
e por forgas policiais. Nas palavras de E d' gar 2' arone: 

E ara disprrsar a multid80, a Cavalaria carrega de sabre sobre os transeun- 
tes, ferin& essoas e levando a correrias, fechamento do comCrcio etc. Passageiros 
de bondes s% rerirados de coletivos e espancados, porque protestam ou respondem 
ao mau-trato de pcssoas. 0 s  incidentes que come-am no Largo de S30 Francisco de 
Paula, logo abrangem a Rua do Ouvidor e i m e ~ i a y 8 e ~ .  

No dia 12, a situasfo acalmou-se momentaneamente. N30 houve 
choques de rua, mas uma multidfo calculada em trCs mil pessoas corn- 
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paraceu A sed da Liga onde discursaram Lauro SodrC e Barbosa Lima con- 
tra a "Rephblica de iicS3es, dirigida por conselheiros e baraes renegados 
da monzrquia". Apesar cia ret6ricabexaltada, aconselhavam o povo a ter 
ca1ma.e prudkncia, e I'guardar-se.para a ocasi5o em que se tornassem ne- 
cessirias as suas energias". A manipu1ac;io do movimento popular se com- 
binava, agora, com o receio de que a massa escapasse ao controle de seus 
lideres. 

A revolta ganhou realmente grandes proporl;aes em 13 de novem- 
bro. Conforme Edgar Carone: 

Desde o meio dia a multidlo enche a Prapa Tiradentes, o Largo do Rocio e 
outros lugares. As pessoasdo convidadas a se retirarem, mas ninguCm atende. Lo o 
comecam as vaias e manifestac6es hostis ao governo. 0 chefe de policia, general bi- 
ragibe, manda a cavalaria carregar; tiros partem do meio do povo, aos quais a policia 
res onde: cidad9os e policiais $0 feridos. (...) Silo feitas pris6es e alunos das Escolas 
~ i e t a r e s  protestam sendo tambkm levados para a delegacia. Mas 10 o outra a ID 
meragb se faz em {rente ao Tesouro e em toda a extenslo da ~ v e n i % a  Passos. 8b 
dados "morras" ao overno e 3 vacina, aclama-se o ExCrcito. A policia ataca, tiros 
partem de lado a la& e caem mortos e feridos; a policia recua e a multidlo sai da 

' 
Avenida Passos e vai ara as Ruas do Hospicio e Marechal Floriano Peixoto, onde 
se entrincheira, usanlo de pardelepipedos e madeiras, material de obras locair. 

Enquanto isso, outras manifestagh irrompem no centro. Comepam a ser que- 
brados combustores de iluminapb, vitrines de casas comerciais etc.; bondes s lo  vi- 
rados ara servirem de trincheiras. As Ruas General CLmara, Ouvidor, Prainha, 
~ v e n i i a  Passos, Imperatriz e outras ficam tomadas de barricadas; ostos policiais s b  
assaltados. A luta se intensifica e as tropas policiais, ajudadas peks bombeiros, s90 
incapazes de veneer todos os focos populaGs4'. 

Em 0 Bota-Abaixo encontram-se cenas muito ilustrativas do com- 
portamento da massa plebkia que imprimiu A Revolta da Vacina - inde- 
wndentemente dos vdrios e contraditbrios interesses sociais nela implicados 
o cardter de um rande-motim popular, com algumas caracteridicas das 

cldssicas guerras j e barricada europkias associadas i s  de um amplo e ge- 
neralizado quebra-quebra, como os de hoje. 

Brigava-se, construiam-se barricadas, destruia-se a propriedade particular e 
apedrejava-se, tiroteava-se a Policia, feria-se, matava-se elas ruas. Ao certo, ninguCm 
soube como principiaram os disthrbios. Fora vaiado Bsva~do Cruz, na Rua do Ria- 
chuelo, os bombeiros acorreram, deram-lhe palmas; incendiara-se um bonde e, dai 
por diante, o povo escolheu para res onsheis  das suas mi&rias e virimas de sua vin- 
gan a 0s lampiaes da iluminaplo phplin. Dentrg de dois dias, era glbria p e s ~ a l  ~ e r  
queGrado os vidros de um combustor. 0 s  bravos que inventaram essa manelra de 
combate foram os vendedores de jornais, os garotos de corti~.o, os operdrios deso- 
cupados, os capangas de politicos cariocas". 

importante destacar as re fe rh ias  A cumplicidade entre os co- 
merciantes portugueses e a massa rebelada: 

N f o  houve meio de conter o po ulacho. Tiravam ripas e varas do material 
das c o n s t ~ y l e s  novas, arrancavam para%epipedor; tomavam de u u l t o  sacos de r e  
lhas de cortipa na soleira dos armaz6ns e vendeiros portugueses, forretas capazes de 
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negar um p90 por esmola, davam-lhes querosene, b latas, para os indndios. 

G epicentro da revolta foi, evidentemente, o Centro. 0 s  locais mais 
convulsionados foram o Largo de SSo Francisco, a P r a ~ a  Tiradentes, a 
Prac;a da RepGblica e o bairro da SaGde. Deslocando-se por entre as ruinas 
das demolisaes, os restos de ruas, os alicerces das obras, a popula@o usou 
contra a policia de titicas de guerrilha urbana: 

Se a cavalaria apontava, os  desordeiros refugiavam-se nas velhas ruas estreitas, 
escondiam-se nos pr6d1os em destruig30, mudando de uns para outros, at6 que a forca, 
desanimada, passava albm. Entio, munidos de pedra, atacavam pela retaguarda e, r i -  
pido, tornavarn aos refhgios, espalhando na ret~rada as rolhas de cortica para tombar 
os  cavalos. 

Ao fim daquele aziago.dia 13, a cidade estava juncada de bondes in- 
cendiados e combustores quebrados. Houve muitos mortos, feridos e pre- 
SOS, mas as ruas centrals permaneciam sob o controle dos revoltosos e as 
barricadas resistiam. A policia estava esgotada e impotente. Rodrigues Al- 
ves convocou, entio, o Exkrcito para auxiliar na represslo: 

N90 bastou. 0 s  arruaceiros davarn vivas ao Exercito e ?i Marinha e escapuliam- 
-se. Pela manh%, encontravam-se soldados contundidos e sonolentos a cam~nho  de 
casa, muitos deles sentados nas calcadas, e os cavalarianos cochilando, cabisbaixos, 
para o orpio da sela. Lastimavam-se. E adivinhava-se que simpatizavam corn os re- 
voltosos - os "quebra-lampides" - plebe como eles, que se forravam dos poderosos. 

No dia 14, os combates comec;aram cedo. As barricadas das Ruas 
da AlfSndega, General CSmara, S30 Pedro, Avenida Passos, reforsadas com 
carrosas tombadas da lim eza Gblica, resistiram i s  cargas contra elas des- 
fechadas. S6 na Rua Sen YI or c! os Passos, 17 bondes foram virados e in- 
cendiados. A policia atacava e era rechapada i bala. Duas delegacias foram 

.;tomadas nesse dia, e os combates pi ocavam em Vila Isabel, Santa Teresa, 
Sio Crist6vl0, Largo do Bsticio, gua  do Resende, no L r  o do Mata- -f douro, na Voluntlrios da Pltria e em outros pontos da per1 eria. Consta 
ue no fim da tarde, o quartel de policia da Rua Frei Caneca foi tomado 

i e  assalto, diri indo-re or amotinados para o Arsenal de Mar~nha, onde 
foram rechaca % os pela tropa naval a golpe de baionetas. 

S6 entio irrompeu a revo!ta milltar. No  d!a.14, quand0.0 overno 
mobilizou o exkrcito para auxiliar a Bri ada Pohcml, or oficiais isriden- 
tes reuniram-se no Clube Militar e deci 5 iram intimar Rodrigues Alves a 
demitir J. J. Seabra do Ministkrio do Interior. Repelido o ultimato, o golpe 
foi deflagrado na madru ada do dia 15 de novembro. 0 major Gomes 
de Castro partiu para a fscola Militar de Realengo, para sublevl-la, mas 
foi preso pel0 general Hermes da Fonseca, seu comandante. 

Enquanto isso, inst~gados por Lauro Sodrk, Alfredo Varela e o e- t neral Travassos, cerca de 300 alunos da Escola Militar da Praia Vermel a 
destituiram seu comandante e marcharam em direpio ao palicio do Ca- 



tete para depor Rodrigues Alves. Esperavam convergir com as forgas ro- 
venientes de Realen o e da fortaleza de Sf0 Jofo, onde a revolta ora, 
tambim, neutraliza d a. 

f 
Na Rua da Passa em, os rebeldes chocaram-se com as tropas - 

vernarnentais, comanda8as pel0 general AntBnio Carlos da Silva Piragi P e, 
chefe da brigada policial. Travou-se intenso tiroteio que resultou em mui- 
tos rnortos e feridos, entry os quals o eneral Travassos (que morreu pou- t cos d m  depow) e o prbprlo Lauro So re. As tropas legalistas debandaram 
e os cadetes, sem chefes, regressaram A Escola Militar, onde foram presos, 
juntamente com outras altas patentes militares envolvidas no movimento. 

A revolta militar fora jugulada, mas focos.de rebeli30 popular ar- 
diam, ainda, em diversos pontos da cidade. Enquanto organizava suas for- 
Gas, o governo determinou que os navios a ontassem seus canhdes para 
os quarteirBes proletirios da Salide e ~ a m i o a .  

No dia 16, o Congresso votou a instauras30 do estado de sitio no 
Distrito Federal e em Nlterbi (prorrogado, sucessivamente, em 13 de de- 
zembro de 1904 e 14 de janeiro seguinte). No fim desse dia, de ois de 
destruir dezenas de trincheiras e prender mais de uma centena & civis, 
o governo final~nente retolnou o controle da capital. 

Dentre os redutos que reslstiram at6 o final da revolta, um ficou 
farnoso coln o nolne de Porto Artur (fortaleza russa que, na guerra russo- 
-japonesa, resistira durante lneses ao cerco das forsas nipdnicas). 

Fazendo o balanso dos acontecimentos do dia 16, o J o d  do Corn- 
mercio lnencionava dois assaltos, corn tiros e mortos, ambos rechasados, 
contra o posto de bombeiros da Rua da Gamboa e uma delegacia de po- 
licia no Largo do Depbsito. Referia-se a um negro alto e forte, conhecido 

or Data Preta, chefe dos sublevados da SaGde, preso em meio aos com- 
k tes  depois de derrubar, sozinho, meio batalhfo. Por fim, falava em Porto 
Artur, 

(...) nonie que deram ao entrineheiramento da Praia e da  Rua da Harmonia, 
e onde, desde a nolte passada, n l o  chegava nenhuma forga legal (...). Essa trincheira, 
de niais de um metro de altura, era constituida de sacos de areia, trilhos arrancados 
i linha, postes telefAnicos, fios de arame, aralele ipedos, troncos de  irvores, ma- 
deiras de casas velhas, bondes e carroGas. A;, arrnaios de carabinas, corn grande pro- 
fus5o de niunip8es, rev6lveres e dinamite, permaneciam esses homens numa constante 
anleapa i orden] pbblica. Nos muros d o  Livramento e d o  Mortona, fortificam-se 
igualmentt. corn os mesmos elementos de resistcncia (... 0 bairro estava inteira- 
nlrnte entregur a essa gente, pois, assaltada e invadida a 1, erceira Delegacia Urbana, 
as autoridades e o destacamento tiveram de abandoni-la (...) D o  Largo da Harmonia 
em diante, ate a venda denominada Varanda, na es uina da Rua da Gamboa, seguiam- 
x as outras trincheiras, em grande nhmero, at6 l o r t o  Artur, onde estava reunido 
o estado-n~aior dos amotinados. Ali, de momento a momento, soavam t o  uesde cor- 
neta Jancio ordens e recornendando senrido (...) N o s  morros pr6ximos9hav~am es- 
tabelecido verdadeiras baterias de canos cheios de dinamite, bornbas, pedras e 
n1uniq8es". 

E interessante confrontar esse quadro, a resentado por urn 6rg90 
conservador da itnprensa, com a versa0 "escrac R ada" de Porto Artur que 
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lernos em 0 Bota-Abaixo, t3o.conservadora quanto a prirneira, com adi- 
feren~a de que os slnals de perlgo s30 trocados pelos da farsa: 

Porto Artur desafiou o Rio de Janeiro. Uma bandeira encarnada tremulava 
no t o  o de um mastro de bambu; via-se, de longe, ameapadora, uma seteira, com 
o caniiio mestado, a chapa de protegb,  balls aos montes em lugares evidences (...) 
Comandava-o Manduca, u n ~  estr6ina, filho do  afougueiro do  quarteirb; mas o nome 
que alvorogou o Rio em peso foi o do conhecido Pata Preta. Ouvia-se corneta no 
reduto, alvorada, recolher, toques de sentido, toques de fogo. Nos intervalos, a p e p  
detonava e o fumaceiro envolvia a bandeira de guerra, e a Cavalarla, os cantingentes 
do  ExCrcito e da Armada recuavam, aterrados. 

0 que mais divertiu a po ulagiio foi a tomada de Porto Artur, a que, triun- 
fante, ainda temia o Governo. {ua amedrontar os  guerrilheiros, os jornais publi- 
caram que o poder possuia elementos formidiveis, e o MinistCrio da Guerra, com 
o Ministro da Marinha, postado o couragado Deodoro A distincia de urn tiro de ca- 
nhB.  aproximadas forgas de terra bastanta para o c u p u  a pragal..) subiram a re- 
conhecer a posiflo (...) Aas de Porto Artur, bastou-lhes ver o courafa o movimentando 
as torres, arriando as balaustradas, para debandarem. Quando a forga d o  ExCrcito 
chegou, n lo  se achava, 16, ninguCm (...). 

Houvera saque, encontravam-se camas, bacias, mesas uebradas, panelas, at6 
urn beryo de vime, e as Gltimas familis, quando cheguam as ?orgas, sairam wm des- 
tino, corn trouxas i cabepa, crianpas no colo das mulheres e os criados conduzindo 
utensilios indispendveis, papagaios, gaiolas, etc (...). 

Era a trincheira fan~osa. Examinaram-na: um bonde de carris urbanos virado, 
cheio de lixo e pedras, sustado dos lados por postes telefdnicos e combustores de gb 
quebrados, coberto de thbuas, que formavam a chapa de proteplo, com uma setelra 
para os atiradores ... 

Prote ia a retaguarda da trincheira a boca do fogo: uma coluna de combustor 
sobre rodas f e  uma carropa da Limpeza PGblica. Para completar o espirito com que 
a canalha atemorizou o poder e a pane ordeira da cidade, achou-se uma bomba de 
dinamite. Enviada, cautelosamente, ao Ministro da Marinha, o Almirante mandou 
exan1in6-la: era um toco de pau embrulhado em papel metalico e ligado a um fio 
da linha telefdnica". 

Corn a capital sob estado de sitio, virios irnplicados na revolta fo- 
ram presos e julgados. Apagadas as charnas da insurreip90, o Governo fez 
algumas concessbes, ao passo que as.forc;as de oposig30 mudaram a re- 
tbrica, separando, de novo, o seu trl o do joio po ular. 

Em 17 de novernbro, por exernp o, os jornals  vulgara am a seguinte 
declarag30: 

7 d! 

A Igre'a Positivists do  Brasil, de acordo com os seus antecedentes, combateu 
a vacinagio obrigat6ria por todos os meios pacificos.  as eIa niio tem solidariedade 
alguma com este movimento que ela condena radicalmente como contrdrio h ordem 
e ao pro esso. N l o  C licito acusar indistintamente os positivistas brasileiros pela con- 
duta poKica de pessoas que nb fazem parte de nosa  Igreja. 
, Nesse momento angustioso, solicttamos ao povo que renuncie inteiramente 
ao em re o de todos os meios violentos - ao govern0 que respeite as liberdades ph- 

R g  blicas . 

No Senado, Barata Ribeiro obteve a revoga~3o da lei da vacina obri- 
gatbria, transforrnada em voluntiria. Em 2 de setembro de 1905, todos 

B 
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os panicidantes da revolta foram anbtiados. 
Com uma exclamas30 bomblst~ca, Olavo Bilac, o tipo acabado do 

intelectual europeizado e subserviente ao poder, o discursador de todas 
as solenidades ofici?is, concluia uma crbnicapa qua1 descrevia sua visita 
aos "restos denunc~adores dos crimes comet~dos contra o progress0 e a 
civiliza~3o": 

Semana maldita, some-te, niergulha no grande abiimo onde tudo cai, no abiimo 
insondhel d o  tempo, onde h i  esquecimento para tudo - para as ambigdes, para a 
ignorincia e para a maldade consciente. 

N30 fazia muito tempo, Rui Barbosa, Ministro de Fazenda do go- 
verno provis6ri0, mandara quelmar toda a documentas30 relativa A es- 
cravidzo exis ten te  no minis t in? ,  alegando q u e  o fazia para apagar a mancha 
negra das piginas de nossa hrstbia. 

Intelectuais, acadCmicos, jornalistas, e historiadores contribuiram, 
na Cpoca, para a difusio de uma ret6rica elitista e triunfal, celebrando a 
milagrosa transforma~30 da cidade: o Rio de aneiro de ares coloniais, sujo, 
doente e feio cedera lugar A cidade maravl -1 hosa, saudlvel, moderna, de 
braces abertos aos imigrantes, capitais, mercadorias e turistas estrangel- 
ros. Jornais e revistas estampavam, orgulhosamente, fotografias das sun- 
tuosas mansaes, exemplos de uma arqultetura ~nsp~rada fielmente no 
art-nouveau e no ecletismo europeu. Essa ima em resplandecente do RIO 
de Janeiro serviu, e ainda hoje serve, para o q  7 tar a outra face da moeda: 
o terrivel custo social dessas "renovag8es" feltas em provetto do grande 
capital e do desfrute das classes dominantes. 

N O T A S  

BOLETIM da Intendencia. jul/set 1903, p. 32-3. 
Decretos n? 371, de 9 de janeiro de 1903, e n? 462, de 5 de janeiro de 1904. 
Decretos n? 370, de 7/1/1903, e n0376 de 17/1/1903. 
Segundo o coniissirio encarregado d o  exame dos estibulos, vacas leiteiras e combr- 
cio de leite, Dr. Ernani Pinto, havia no  Distrito Federal pouco mais de 300 estb- 
bulos, dos quais pelo menos 50% em mbs condisdes higitnicas: "destes 150 estlbulos 
cerca de um terpb teri  em breve desaparecido pela reconstrug30, melhorando assim 
em muito as condicdes sanitirias dos locais em que se encontravam". 
BOLETIM da Indendencia. abr/jun 1903. , 

Decreto n? 314, de 11/4/1903. 
ATA~DE, R.A. de. Ad./ p. 212. 
N o  Boletim da Prefeitura, de abril-junho de 1903, consca um abaixo-assinado, que 
foi indeferido, de nioradores e proprietLios da zona suburbana pedindo a isens30 
da rnatricula e chapas de c3es. 
Derreto n0403, de 14/3/1903. 
EDMUNDO, L. 1938, p. 63. 
Ibidem, p. 68-9. 
Ib., 118. ATR~DE, R.A. de. /s.d./ p, 222. 



Decreto nP 505, de 20 de dezembro de 1904. 
BOLETINS da Intendencia. abr/jun, 'ul/set 1903. 
0 contrato da Cia. Mercado ~ u n i c i ~ a l  remontava a 20 de agosto de 1891, corn ter- 
mos adicionais em 1900, 1901, 1902 e 1903. 
fi esse res eito, vale a pena citar um documento que ilustra bem a v i s b  

tradicionaista" das reformas empreendidas na cidade. Trata-se de uma cana do mo- 
narquista Tito G a l v b  ublicada eloJornaldo Commwcio em 29 de agosto de 1904, 
editada, depois, sob a forma de Polheto, corn o titulo Gneammto e embelezamcnto 
da Gpi ta l  (RJ, Tip. do Jornal d o  Commercio, 1904). 
Propunha a formapso de 'unr nGcleo de essoas, uma autoridade ou uma associali.80" 
para aprovar ou rejeitar os projetos urganisticos do govreno, inspirado numa or- 
janizas5o similar, a Vieux Park, constituida ara defender 0s monumentos e o b r u  

e arte antigas na capital francesa. congreganlo as "sumidades de sua especialidade", 
essa corporapeo funcionaria como um 'homem su erior" ocupando, asim, o vazio 
y t r c h i d o  antes pela "intervensZo benbfica do Lperadorp9. 

ito Faleilo apontava erros e selvagerias cometidos pelo prefeito, que qualificava de 
"inimigo desnaturado da cidade", em especial o abandon0 e a destruis90 da Quinta 
da Boa Vista, em cu'a area edificavam-se "casas sem arquitetura, ma1 colocadas, ma1 
distribuidas, ma1 habitadas". Criticava a arborizafb da cidade "com a Gnica irvore 
feia que talvez exista, o cClebre algodoeiro bravo", e a invasio das ruas "pelos hor- 
riveis fios e postes elCtricos". 
Significativamente, uma das medidas que mais o indignava era a supress%o dos gradis 
nos parques, que deviam permanecer cercados como na Europa: 
0 s  jardins s%o pontos de recreio, de descanso, 1190 de trinsito; as ruas s30 ponto de 
trlnsito, n5o de recreio (...) Quem procura um parque, C para fugir ao bulicio, ao 
p6 e ao ruido das ruas. Deseja estar separado do movimento dos carros, carrosas e 

e ente que trabalhe e lute. I c f ara a oposisfo entre este conceit0 aristocrkico dos parques, e a politica de criar 
ireas de oxigenasio e lazer nos locais de circulali.80 mais intensa, incluindo-se os ar 
ques entre os equipamentos urbanos asociados h reprodu-Zo da forsa de trabarho; 
NZo C por acaso que se instalam tambCm os rel6gios pirbficos nas prasas mais fre- 

iientadas. 
%to Galvso enumera outros erros da Prefeitura (0s trasados de v L i u  ruas, a ins- 
taIas90 de mict6rios Gblicos et~.); si, aplaude as mais repressivas, como a supressb 
de c5es vadios, melrcfigos e vendedores ambulantes 
QUEST~ES Municipais. 1905, p. 325-8. 
EDMUNDO, L. 1938, p. 47. 

J 
ENGELS, F. 1979, p. 48-9. 
Backheuser publicou em forma de livro o relat6rio final da conrissZo, junto com ar- 
tigos de sua autoria sobre o problema habitacional. Ver BACKHEUSER. 1906. 
Decreto n01.042, de 18 de junho de 1905, que instituiu, tambCm, durante 5 anos, 
o prcmio anual de 20:000$ b melhor vila operiria construida na zona urbana do Dis- 
trlto Federal, con1 capacidade minima para 250 pessoas. 
Corn relas8o ao destino das casas prometidas por Passos, que ainda se v&em, cin- 
zentas, austeras e degradadas na Av. Salvador de.Sd, h i  um documento muito in- 
teressante transcrito por Carone: trata-se de urn artigo do jornal 0 operirio, de 
13/01/1909, intitulado "Casas para operdrios: o supremo ludibrio": 

A adnrinistra Zo nrunicipal transacta (...) resolveu, em boa hora, atender i s  
reclanra@es cfos operirios que clamavam contra a carestia da vida, e f6-lo or- 
denando a constru~90 de vilas operirias, cuias casas, de aluguCis baratissimos, 
seriam cedidas unicamente aosservidores do Estado. Infelizmente, porbm, nem 
niesmo a primeira dessas vilas, cuja construs80 foi desde logo in~ciada, pBde 
ficar ronta durante aquela administras8o.O espirito enCr61co e progressista 
que &rid. a Prefeitura terminou a sua missio, sendo subat~uido pelo sr. ge- 
neral Sousa Aguiar, e nem mais foi preciso para que os operirios (...) pas- 
sassem a experimentar o travo amargo da desilus%o. 
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0 Sr. Prefeito (...) inca az de compreender as dificuldades corn ue vivem 
as classes menos .basta& da sociedade (...) fez apresentar no c o n d h o  o pro- 
jeto de arrendamento das vilas que se estavam construindo a fim de p a r  
a particulares um serviso que Ihe cabia (...) realizar de melhor maneira possivel. 
Assim, ao rnesmo tempo em que no  a v i l h b  d o  Distrito Federal, na Ex- 
posisio (Exposi 50 comemorat~va da agertura dos portos, em 1908) as nossas 
duquesas e conlessas consumiam em recepsdes festivas o dinheiro do povo, 
o Conselho Munici al, de ordem do sr. general Sousa Aguiar, discutia e vo- 
tava esse projeto (..Jque deixava sem teto os que servem ao Estado, nfo em 
cargos ou comissdes que bastam para permitir a inde endCncia e o fausto, mas 
no  trabalho diirio rude e t f o  ma1 rtcornpensado :as oficinas. 
Entregues as vilas i anincia de particulares (...) individuos inteiramente es- 
tranhos h classe instafavam-se comodamente nas habitasdes operirias, que ha- 
viam pago por bom preso. 

Apud CARONE, E. 1979, p. 266-7. 
18. BACKHEUSER, E. 1906, p. 314. 

Todas as demais citas6es da obra s3o referentes i mesma edigb. 
19. Vimos que os governos federal e municipal tomaram timidas iniciativas relacionadas 

ao transporte da forsa de trabalho. 0 primeiro decretou a eletrifica~fo das linhas 
da Central que s6 ocorreria no period0 Vargas), o prolon amento de ramais e a uni- 
fieagio das b ~ t o l u  Pereira P w o s  exigiu das rompanhias 8e carris que aurnentasem 
o nrimero de carros de segunda classe. 0 pr6pr1o Backheuser comenta: 

Quanto is companhias particulares, servem elas ji t fo  mal, t fo  caro e t i o  mo- 
rosamente os  passageiros abastados, que seria uma utopia es era delas qual- 
quer moviniento que revertesse em beneficio dos pobres. (&idem, p. 115) 

20. A agudizacio da crise habitacional obrigou Pereira Passos a revogar temporaria- 
mente, a pedido de Osvaldo Cruz, a Lei municipal de 10 de fevereiro de 1903, que 
proibia qualquer conserto nos cortisos para condeni-10s h ruina. 

21. A cornisGo fez um levantaniento precirio das vilas operkias do Rio, mantidas pelas 
~ r 6 p r i a s  fibricas ou construidas por empresas particulares, como a Companh~a de 

aneamento. 
S6 duas fibricas fornecerani inforrna~des. A Companhia Lu Stearica, em S. Cris- 
t6v90, possuia duas randes casas, com capacidide para 90 pessoas e niais rinco casas 
destinadas a chefes 8e servico. N3o gouva  de favores fiscais do governo e nfo co 
brava aluguel. Mantinha uma escola ratuita de primeiras letras, mrisica e desenho. 
A Companhia de Fiacfo e Tecidos ~ l a n f a ,  em Laranjeiras, alojava mais de 800 yes- 
soas en1 144 casas, de quatro e cinco cBmodos, construidas, sem favores governa- 
rnentais em 1888 e em 1893. As casas de dois pavimentos, com duas salas, cozinha, 
latrina e quintal, no tCrreo, e dois quartos no segundo pavimento, eram alugadas a 
501. Outras casas cram alugadas por 355, 405 e 455. 0 s  alu uCis cobrados pela fi- 
brica erani considerados "n i6d i~~)s"  em relasfo is casas vizinias. A fibrica fornecia, 

ratuitamente, niCdico e escola noturna 
Eackheuser referia-se tambCm h vila o~erbr ia  da Fbbrica Confiansa, em Vila Isabel, 
que tinha cerca de 200 casas com niais de mil operirios. (Casas tCrreas e de dois pa- 
vimentos, variando o nrimero de cBmodos de trCs a cinco). Por inforrnap3es de se- 
y n d a  mfo, referia-se is vilas de trCs fibricas de tecidos pr6ximas h Givea - Corcovado, 
. . F$l is e Carioca - construidas corn favores do governo. Melicio~~ava tambCm a vila 
da Fibrica Brasil Industrial. 
0 levantaniento incluia cinco vilas construidas ela Com anhia de Saneamento. A 
Vila Arthur Sauer, no  Jardirn Botiniuo, nas irnelas&s da Pdbrica de tecidos carioca, 
possuia 87 casas e 22 cBniodos para ra azes solteiros. Havia corpos corn dois pa- 
vimentos, mas predominavam as de anfar tCrreo assobradado. As de dois pavimen- 
tos erani mais caras e pouco procuradas ("Sucede, entfo, qye duas familias se cotizam, 
ocupando uma 0s b a ~ r o s  e outra os altos da mesma c a r  .i+ Vilas Senador Soares 
(60 casas) e Maswell (11 casas) erani vizinhas i fibrica de ec~dos Confian$a Indus- 



os d e d d o s  tab urbe renovatab 

trial, na Rua Maxwell, em Vila Isabel. 
A Companhia de Saneamento construira tambim a Vila Sampaio, na estaglo de Sam- 
paio, com 66 casas, e a Vila Rui Barbosa, no  Centro, na esquina da Rua dos Invllidos 
com a do Senado. 
Essa afirma l o  contradiz evidCncias que indicam desempre o, em decorrencia da crise 
comercial j e  1904, e baivo poder aquisitivo dos salklosface 1 carestia, n3o d dos 
alugubis como dos gCneros alimenticios. Backheuser refere-se is categorias envolvi- 
das na construglo, a cujas "dikias" atribui, inclusive, uma das causas do custo ele- 
vado das moradias suburbanas (diiria de pedreiros - 7 a 9s; carpinteiros - 8 a 10s; 
canteiros - 9 a 121; calceteiro - 4 a 51; servente - 3 a 41 e trabalhadores diversos - 3 a Sf). 
Ibidem, p. 107 
Como vimos, as companhias usaram a isenglo de direitos alfandegdrios para impor- 
tar material de construfdo destinado a moradias n lo  populares. Recorriam a s u b  
terfhgios ue dificultavam a fiscalizaglo: apresentavam, por exemplo, um projeto de 
casa opeRia,  depois o modificavam; outro artificio consistia em importar os ma- 
teriais espagadamente. 
Para evitar tais abusos, a cornisdo propunha que o govern0 adotasse urn Album corn 
tipos padronizados de habiragb e orgamentos recisos, importando-se de urna s6  v a  
0s materiais predeterminados. Sugeria, ainda,yimitar o teto miximo das concesslles 
a cinco anos e cinco mil contos, para obrigar os capitalistas a se apressarem. Acon- 
selhava a iseng30 do imposto predial e, para evitar o desfalque nas rendas do go- 
verno, a criagao, de um imposto incidindo sobre os proprietirios das habitaclles 
insalubres. 
PICALUGA, I.F., COSTA, N.R. & RIBEIRO, A.C. rnimeo. 
Ibidem. p. 14. 
FRANCO, 0. 1969, p. 77-8. 
Odair Franco descreve, por exemplo, a tragidia ocorrida com o contratorpedeiro 
italiano Lombardia que visitava o Rio de Janeiro, em outubro de 1895: 

(...) em janeiro de 1896, a Ins etoria Geral dos Ponos recebeu a notificag30 
de que um tripulante do ~ o m t a r d i a  adoecera de febre amarela. (...) Nesse dia 
as pessoas que se encontravam no cais viriam, alarmadas, igada no nlastro da 
proa, a bandeira amarela que significava peste a bordo! 
Concluidos os trabalhos de inspegb, o Inspetor daSaGde dos Portos intimou' gu, o Lombardia Ievantase ferros e fosse anconr na estaglo quarenteniria 

e Ilha Grande. 
Mais tarde outro tripulante adoeceu; no dia se uinte mais trCs, em se uida 
o u m  quinze, e e n t b  a enfermidade se alastrou aiertamente entre a tripukglo. 
Quando cessou a epidemi das 340 eessoas da guarnigb restavam apenas 106, 
das quais somente 7 nloahaviam sldo acometidas pela infecgb amarilica. 
Em 1901, sob os auspicios do Circulo Operirio da colania italiana, foi eri- 
gido no cemitirio d o  Caju um monument0 dedicado aos marinheiros monos. 

Ibidem, p. 84-5. ' 

RENASCENCA, n09, jun. 1904, p. 124. 
ATA~DE, R.A. de Ad. /  p. 255-6. 
CARONE, E. 1969, p. 44 e ss. 
FAUSTO, B. 1976. 
Sublinho isso porque, ao que tudo indioa em outros Estados os conflitos suscitados 
pela vacina obrigat6ria roduziriam correiagaes de forpis sociais diversas, quase opos- 
tas iquelas que se mn$nram no  Rio de Janeim. 
VIEIRA, j. /s.d./ p..85-6. 
Raimundo de Ataide transcreve um panfleto divulgado pelo Apostolado Positivists, 
A vbperas da revolta: 



CidadSos! Um overno anti-republican0 - mais ue issol um govern0 anti- 
~ i 6 t i c o .  levajo pelos conselhm egoistas de chai!atles wm clinica, 
azer a Pitria retrogradar ara albm do r e ~ i m e  colonial.para albm d%%,":: 

das feirorias, transformanL o povo num v~veiro de coba~as. Para realizar esse 
lano diabblico, ele recorre ao auxilio de advogados sem causas, e de jorna- 

istas sem brio, a quem paga. direta ou indiretamente, custa do Tesouro, 
essas indignas defesas e esses vergonhosos aplausos, com que se oretende con- 
fundir a opinilo nacional! Cidadios, o atual rc ulamento de higiene, cog- 
nominado "C6di o de Torturas", 4 uma viola$o indlita de n o w  rimaras 
conju a i r  6 um jesacato gosseim aos n o b m  melindres de v o w  es osas; 
e, finafmente, um bote w l v ~ e m  aos santos aposentos de vossas tilhas pderes. 

ATA~DE, R.A. de. /s.d./ p. 261. 
VIEIRA, J. Ad. /  p. 166. 
MORAIS FILHO, E. de. 1980, p. 25. 
FAUSTO, B. 1976, p. 52. 
CARONE, E. 1977, p. 222. 

FAUSTO, B. 1976, p. 51. 
CARONE, E. 1977, p. 205. 
Ibidem, p. 206. 
VIEIRA, J. Ad./ .  
Este trecho e os demais, reproduzidos a seguir, fazem parte do capitulo XU, p. 168-220. 
JORNAL D O  COMMERCIO. 17/11/1904. 
VIEIRA, J. /s.d./ p. 200-20. 
CARONE, E. 1977, p. 223. 



No inicio desse sCculo, a cidade do Rio de Janeiro sofreu drbstica inter- 
v e g l o  que alterou profundamente sua fisionomia e estrutura. Para se ter 
idkia do impacto e da magnitude do process0 de renovaflo urbana, exe- 
cutado com lm laclvel rigor e viol8ncia no espafo de om quadribnlo pre- 
sidencial, n90 J' evemos nos referenciar pela realidade contemporinea da 
cid2de. que habitamos, onde tais operasbes ocorrem com extrema fre- 

ondo abalxo balrros lntelros para satlsfazer ao apetlte selvagem 
capital imobililrio e is necessidades imperiosas da cidade ca- 

todas as suas contradifdes. 
N30 podernos perder de vista o context0 no qua1 se deu a primeira 

grande operar;"a de renovacfo urbana no Rio de Janeiro. Pela primeira 
vez em sua histbria, a cidade sofreu o impacto de uma politica previa- 
mente concebida em todos os seus detalhes, formulada num plano siste- 
mitico, abrangendo um amplo leque de iniciativas ue repermtiram como 
um, terremoto nas condi~des de existbncia da popu 9 agfo carioca. Pela prl- 
melra vez em sua histbrla, centenas de prkdlos foram r l  ida e implaca- 
velmente demolidos, deixando ao desabrigo dezenas de mil f~ ares de pessoas 
- trabalhadores e ente pobre sobretudo - para que, em lugar da secular 7, estrutura material erdada da colbnia, n u s  ja' tl-ansfipada em suasfung6es 
desde a desagrega~zo do escravismo, surgissem largas e extensas avenidas, 
ladeadas de prkdios suntuosos, formando uma paisagem decalcada no ecle- 
tismo europeu, que tentava dar ao Rio de Janeiro o aspect0 imponente 
e opulent0 das metr6poles burguesas do Velho Mundo. Uma rede de ei- 
xos de comunicac;Io, constituida de ruas alar adas e prolongada.s,. esta- 
beleceu os nexos de circulaglo entre o centro d a cidade - que adqulrla sua 
funglo moderna de nhcleo comercial, financeiro e administratlvo - e as 
zonas em ex ansfo, ao norte e ao sul, que se formavam ou consolidavam 
como lreas J' e moradias ou Areas ~ndustriais, descoladas, espaclallnente dos 
antigos limites da Cidade Velha e sua extens50 mais recente, a Cidade Nova. 

Foi posta abaixo tambem toda a estrutura portuiria, herdada, em 
parte, dos tempos coloniais, ampliada depois pela proliferac;50, na segun- 
da rnetade do skculo passado, de instalagaes que reproduziam, no essen- 
aal, as caracteristlcas da estrutura antigi. A modernizas50 d o  porto do 
Rio de Janeiro - de certo mod0 o eixo do conjunto de reallzagdes desse 
period0 - ilnplicou a destrui~io de centenas de velhos trapiches e cais de 
madeira, a demoli~50 de numerosos quarteiraes nos bairros proletlrios 
insalubres da orla da Sahde, Gamboa etc., o aterro das pequenas enseadas 



e sacos que o recortavam, ara dar lugar .a uma extensa superficie de cais 
onde or navios, agora, p o i a m  acostar diretamente e onde as cargas pas- 
saram a ser.movimentadas por guindastes elktricos, terminais rodoviirios 
e ferroviirios e amplos armazens. 

Mas alkm das obras de demoliszo e reconstrus90 material - que, por 
seu vulto e suas implicasaes, n90 tinham precedentes na hist6ria do Rio 
de Janejro - um cipoal de leis, aplicadas draconianamente, passou a coibir 
ou disc~plinar esferas da existCncia social no context0 urbano que at6 ent9o 
haviam permanecido A margem ou refratirias A presensa legisferante do 
Estado. 

Esse conjunto notivel de obras e regulamentasbes juridicas, exe- 
cutado nos moldes de uma operas90 militar, com alvos bem definidos, 
tkicas cuidadosamente urdidas, tinha em mira mdltiplas estratkgias com- 
binadas. 

As grandes obras de melhoramento, embelezamento e saneamento 
da principal "cabesa urbana" do pais atendiam a necessidades imperiosas 
no que concerne b suas funsdes politicas de sede do Estado nacional e !: expncias de uma economia ca italista j6 consolidada, nlo obstante a 

mo ernizas9oY' viesse apenas rea ? irmar, em escala ampliada, sua inserylo 
na divisgo international do trabalho como exportadora de g2neros agri- 
colas e - em particular no Rio de Janeiro - importadora de produtos in- 
dustrializados e capitais. 

Figurando como ponto bisico no programa presidencialMde Rodri- 
gues Alves, executada conjuntamente pel0 governo federal e municipal, 
a operas90 de renoyas90 urbana tinha em mira: a criaslo de uma estru- 
tura portuiria condzente com o volume, a velocidade e a qualidade do 
movimento comercial de exportac;90 e importayiio ue constituia a base 
da vida econbmica do Rio de Janeiro; criayiio de vias 3 e comunicaglo com- 
pativeis com o volume e a velocidade da circulac;5o de cargas e homens 
no Smbito da rcipria cidade; a erradicasgo das freqiientes epidemias, em 
particular a fe ! re amarela, que ceifavam a vida de milhares de pessoas, 
comprometendo o Cxito da politica de estimulo A imigrasgo, alkm de co- 
locar em permanente risco vidas no seio das pr6prias classes dominantes; 
a estratificas30 do espaso urbano carioca e a crias9o de espasos destinados 
ao lazer e ao desfrute das classes dominantes. 

A operas20 incidiu fundamentalmente numa parte determinada da 
cidade, sua Area central, correspondente ao limites da Cidade Velha, o nd- 
cleo colonial de origem, e a chamada Ciciade Nova, na planicie contigua 
para onde a malha urbana primeiro se alastrou. No inicio deste skculo, 
a kea central do Rio de Janeiro constituia o l o w  das contradisaes mais 
graves que a renovas90 urbana se propunha a resolver. 

Naquele espaso restrito, densamente construido e povoado, recor- 
tad0 por um lablrinto de ruas estreitas e sinuosas, congestionadas pelo 
trifego intenso, coexistiam, promiscuamente, vlrias ordens de coisas: ha- 
bitapdes coletivas (casas de comodos, cortiyos, estalagens etc.) onde se alo- 
java a numerosa multidlo de "pks descalyos" que constituia o heterogheo 
e flutuante proletariado carioca; casas tkrreas e sobrados onde moravam 



comerciantes, pequenos funcionkios, mi1i:ares de baixa patente, enfim, 
boa pane daqullo que, ~mprecisamente, a hlstoriografia chama de "classes . 
mMlasY' emergentes. 0 s  sobrados alojavam, com freqiiCncia, unidades cons- 
tituidas pela moradia do comerciante aco lada ao armadm, tendo ao fundo P o cortiso. A seu lado, em prkdios igua mente anti os, func~onavam pe- 
quenas oficinas, nlanufaturas, casas comerciais, escrit g rios de comapanhias, 
bancos e ,  no melo dlsso tudo, grandes prkdios Gblicos em antigos pon- 
tos cCntr~cos como a Prasa Quinze e a Prasa % iradentes. 

0 s  prkdios postos abaixo e as ruas suprimidas ou alargadas que cons- 
tituiain, no inicio do skcufo, a .heran~a colonial condenada pelos refor- 
madores eram o suporte mater~al de uma trama de rela~des engendrada 
e relterada desde meados do skculo passado, quando o escravismo se de- 
sagregou, abrindo caminho para o trabalho assalariado e para as rela~Bes 
capitalistas de produgo, circu1ac;io e consumo. 

Em curto espago de tempo, tudo isso foi reduzido a escombros e 
sobre a terra arrasada e valorizada pela as90 do Estado ergueram-se novos 
suportes mater~ais para uma outra trama de relasdes sociais, de natureza 
qualitativamente dutinta. 

N90 basta reduzir o "antes" e o "depois" da operas90 de renovas90 
urbana a um simples contraste de paisagens arquitetonicas, como fizeram 
os apologistas da reforma, celebrando a vit6ria da cidade moderna e ci- 
vilizad? sobre a.cidade colonial, pestilenta e antiestktica. 

E precis0 Ir alCm dessa exterioridade para captar a teia de relagdes 
que os homens mantCm em determinado espaso material da cidade, para 
que se possa entender como se reproduz e por que se transforma. 

A renovas90 urbana supae, assim, dois momentos: primeiro a de- 
sapro ria~90 de fragdes socials, segregadas ou excluidas de determinada 
area c f  a cidade, que, depois de transformada e valorizada pelos novos su- 
portes mater~ais, k transfer~da a outras frasdes sociais. 

No mesmo local onde se erguia o cortiso, explorado pelo comer- 
ciante, dono tambCm do armadm onde o trabalhador gastava seus tostdes 
adquiridos numa oficina contigua ou no pono pr6xim0, surge o prkdio 
surp~oso, repleto + escrit6rios de grandes companhias ou jornais, corn 
uma a Cncia bapcaria, uma casa de alta moda ou um sofisticado cafe!. 

Eondurida como operas90 militar pel0 Estado, aparelho de do- 
minas3o de classes, a renovas30 urbana envolveu, nos momentos de sua 
formu!a -90 e execuq90, uma complexa correla~90 de forsas, um c~lculo f essencla mente polit~co, na medida que atingia, de maneira contradlt6ria 
e diferenciada, uma ampla gama de interesses sociais. 

Ela sacrificou grupos subalternos em proveito dos interesses "mais 
erais" das classes dominantes, sob a,hegemonia da burguesia cafeelra pau- 

t q t o  no que se. refere ao eaercicio de sua/dom~na~Io, em termos 
naaonals, como As ex~gtncias da acumula~90 e reprodus90 do capital. Ao 
mesmoJempo, foi roveitosa aos interesses "particulares" do cap~tal prl- 
vado, diretamente g eneficiado com as grandes obras: desde o cap~tal ban- 
cario internacional, de onde provleram os emprCstimos para o 
financiamento da reforma, passando pelas grandes companhias emprei- 



- 
teiras, especuladores e.construtores, at6 as diversas frac;aes do capital co- 
merclal, financelro e lndustrlal que puderam permanecer ou vleram se 
instalar nas areas remodeladas. 

0 period0 no qua1 transcorreram as obras de melhoramento e sa- 
neamento, multo embora seja celebrado como a 6poca construtiva da Re- 
pGbllca (depois de saneadas suas dissen~bes internas e suas finan~as), foi 
marcado por confl~tos e lutas que convulsionaram a capital, resultantes 
de interesses privados feridos, de imposisbes discricionbrias sobre as clas- 
ses subalternas e da resistencia esbosada por esses setores, culminando corn 
a eclodo de dois movimentos politicos estreitamente articulados, mas de 
natureza distinta, que a historio rafia e a ret6rlca do poder vitorioso con- 
sagraram corn a denomina~3o % e Revolta da Vacina. 

0 Rio de aneiro que emergiu dos escombros da cidade velha e das 
cinzas do gran d e motim popular era, sem dGvlda, uma cidade nova e di- 
ferente. N3o a cidade maravllhosa dos apologistas da reforma, osto que, 
ao mesmo teTpo?ue resolvia algumas contradisbes herdadas o passado, 
essa politica 

B 
rauOnal'', 2 ue. se propunha a corr~gir os erros da obra 

"espontlnea" de gestas30 a adade, engendrou novas contradi -8es e a ra- 
vou outras tantas. Bom exemplo disso C o recrudescimento ha crisefa- 
bitacional nas ireas deterioradas remanescentes no centro e em suas 
imedia~aes, assim como o aparecimento das favelas no cenlrio do Rio de 
Janeiro. 

0 Cxito dessa primeira operas50 de renoval;Zo urbana requereu mu- 
dansas importantes no aparelho burocrltico do Estado, que passou, desde 
ent30, a gerir diretamente o crescimento da cidade. Implicou, tambkm, 
a alteras30 das disposisaes legais ue correspondiam Is formas histori- 
camente superadas de apropriap30 1 o espaso social, para que fossem con- 
sagradas novas rela-des juridtcas, armando o Estado dos poderes e 

semelhantes. 
ir atribuisbes dai por a iante acionados para a execuc;lo de outras operasties 

0 arrasamento do morro do Castelo - berso histbrico da cidade e 
o conjunto de obras monumentais realizadas por Carlos Sampaio para o 
centenirio da IndependCncia, em 1922, constituem um prolongamento 
daquilo que foi iniciado por Pereira Passos. 

Hole, como ontem, as evidCncias materiais do passado, entre as 
quais j,i se incluem as estruturas arquitetbnicas e urbanlsticas erigidas na- 
quela epoca d o  lmplacavelmente arrasadas, em nome do meslno discurso 
modernrzador. E na cidade governada pelos interesses do capital, em 
ualquer estigio de sua formas30, quem "pa a a conta" s3o sempre as 

%asses subalternas, excluidas da propriedade $ o solo urbano, deslocadas 
em grandes contingentes ao sabor dos programas e politicas de renovasfo 
urbana. 





1. FONTES PRIMARIAS 
1 .l. Manuscritos 
ARQUIVO GERAL DA CIDADE D O  RIO DE JANEIRO 
C6d1ces: , 

40-4-48 Construs30 de vilas proletkias la Cia. de Saneamento do Rio 
de Janeiro, sucessora de Arthur F auer, concessioniria do Decreto 
9859 de 8 de fevereiro de 1888 (1887-1890). 127 folhas. 

40-4-51 Casa para imi antes operdrios no morro de Santo AntBnio. Re- PI querimento, p anta da Companhia de Saneamento do Rio de Ja- 
neiro. 1891. 2 folhas. 

41-3-36 Oficios da Secretaria de Policia e do Ministkrio do Impkrio so- 
bre as medidas a adotar com referencia aos cortipos. 1860. 

44-2-7 Habitapaes coletivas, estalagens ou 'cortipos'. 1885, 1864 a 1866 
e 1868. 

44-2-8 Habitasaes coletivas, estalagens ou 'cortisos'. (Virios pap& se- 
parades por ordem cronol6gica; referentes a medidas hlg&nicas, 
projetos de posturas, relap6es;etc.) 1875 a 1881., 1883 a 1885. 

44-2-9 Habitagaes coletivas, estalagens ou 'cortisos'. 1890, 1892, 1893. 
30 folhas. 

44-2-9 Documentas30 avulsa. 
44-2-1 1 Documentap30 avulsa (1901-1910). 
46-4-56 Casas para operkios - 1885 a 1889 e 1892; requerimentos, pa- 

receres e mais papCis sobre a pretend0 do engenheiro Luis Ra- 
fael Vieira Souto. 31 folhas. 

46-4-56 Memorial do Engenheiro Luis Rafael Vieira Souto. 24/01/85. 
46-4-57 Casas para operkios. Companhia de Saneamento do Rio de Ja- 

neiro. Requerimento e Estatutos. 1889. 9 folhas. 
46-4-58 Casas para operirios. Cia. Evoneas Fluminense. 
46-41-50 Casas para operdrios e classes pobres. 
48-4-54 Proposta de Felicissimo Vieira de Almeida, Dr. Lourenpo Fer- 

reira da Silva e Antbnio J o d  Luis Roiz de AraGjo, apresentada 
em 31 de mar o de 1884, para construp30 de casas para classes 
pobres na Ci d ade Nova. 

59-1-31 DocumentapSo avulsa - Cabepa-de-porco. (1893-1905). 
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BRASIL 
CSmara.dos Deputados - Documentos Parlamentares - 9. Mensagens Pre- 
sidenciau. 189@1910. Centro de Documenta~So e InformacSo. Brasilia, 
1978. . *pf'.:" ,- kt. : " 
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Co1ec;So das Leis. Rio de aneiro, 1889-1906. . ? + t . ;  , .1 
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