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Resumo 

O presente artigo centra-se nas transformações espaciais ocorridas na cidade do 

Rio de Janeiro no período em que esta foi morada da família real portuguesa (1808-

1821). A análise centra-se nas adaptações e ajustes necessários para transformar uma 

cidade colonial em cidade de corte, a partir de uma experiência de quase inversão de 

papéis, ao transformar-se a antiga capital colonial em sede da monarquia portuguesa e 

de um grande Império.   

 

Abstract 

The present article tries to investigate the spatial changes that took place in the 

city of Rio de Janeiro during the stay of the Royal family, after the whole court had to 

escape from Napoleon’ invasion in the Portuguese territory. The analyses focus on the 

adaptations and adjusts needed to transform the colonial city into a court city, from a 

new experience of changing roles between colony and metropolis, where the old 

colonial capital turns into the seat of a big Empire.  
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As invasões napoleônicas em Portugal e a consequente vinda da família real 

portuguesa para a América acabaram gerando um momento singular na história, em que 

se invertem os papéis tradicionais de ‘centro’ e ‘periferia’, provocando um abalo na 

ordem das coisas. Afinal, conforme Cristina Araújo (2005): 

Nunca antes uma monarquia européia abdicara do seu território originário em prol de 

uma extensão periférica do seu império colonial. E, por mais importante que fosse a 
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prosperidade econômica da parte em relação ao todo, nunca antes se vira uma colônia 

elevada à dignidade de reino. 

 

     Ou seja, era a primeira vez que a “parte” se colocava à frente do “todo”. E, apesar da 

urgência com que foi tomada a decisão, a transferência da capital do império português 

para o Brasil, como colocado por Araújo, foi “singular, mas não acidental”, uma vez 

que a idéia não representava nenhuma novidade para os estadistas portugueses. 

Apesar da idéia já ter sido cogitada anteriormente sua execução demandou uma 

situação de urgência. Afinal,  ao deslocar-se um monarca para a periferia de seu vasto 

Império, toda uma dimensão simbólica muito forte é posta em risco, pois, segundo 

Norbert Elias:  

o que se entende por ‘corte’ do antigo regime é, em primeiro lugar, a casa de habitação 

dos reis [...], de suas famílias, de todas as pessoas que, de perto ou de longe, dela fazem 

parte”. Desse modo, “o rei domina o país por um processo que é a extensão da 

autoridade do príncipe sobre a sua casa e a sua corte” (1987: 19, 20). 

No caso da monarquia brasileira, a corte, depois do inusitado evento, passava a 

ser a cidade do Rio de Janeiro, em terras tropicais, e não mais a européia Lisboa. Esta 

nova condição que a cidade colonial ganha de repente acarreta uma série de ajustes e 

adaptações, tanto no espaço quanto na convivência social e política. Mais do que uma 

mudança física, a transformação na condição simbólica da cidade requalifica o espaço 

construído, dotando-os de novos significados, além de gerar novas materialidades.  

Diversos estudiosos calculam entre 10 mil e 15 mil o número de pessoas que 

chegaram ao Rio com a Corte em 18081. Segundo Santiago de Andrade (2007), a 

comitiva real trouxe consigo, só de criados, cerca de trezentas pessoas2 (número que 

chegou a aumentar 60% depois de instalada a família real na cidade). A necessidade de 

abrigar a todos estes novos habitantes fez com que diversos moradores fossem 

desalojados, a partir do mecanismo da “aposentadoria”, que visava garantir habitação 

aos nobres recém-chegados. De acordo com o comerciante inglês John Luccock (1975: 

                                                
1 Nireu Cavalcanti (2004), refaz os cálculos, a partir das listas de passageiros de cada embarcação que 
aportou no porto fluminense, trazendo membros da Corte, e chega na cifra bem menos numerosa, de 444 
pessoas, mas que parece ser demasiado reduzida. Carlos Eduardo Barata (2008) parece pôr fim à 
polêmica, em estudo minucioso que afirma que no mínimo 11.528 pessoas atravessaram o Atlântico na 
aventura da transmigração da Corte portuguesa para os trópicos, mas que apenas cerca de 10% 
desembarcaria no Rio de Janeiro, uma vez que a grande maioria da tripulação era composta por membros 
da Marinha de Guerra.  
2 Relação das pessoas que saíram desta cidade para o Brasil, em companhia de Sua Alteza Real, no dia 29 
de novembro de 1807. Lisboa. IHBG, lata 490, pasta 29; ANRJ, fundo Negócios de Portugal, cód. 730. 
Apud Andrade, 2007.  



3 

68), “uma das primeiras ordens baixadas após a chegada do príncipe dispôs que 

ninguém poderia ter simultaneamente duas casas, e alguns dos que gozavam de pouca 

influência na Corte viram-se em dificuldades para conservar mesmo uma”.   

Por outro lado, diversos membros da elite local se prestaram, de legítima 

vontade, ao empréstimo de moradias aos fidalgos da Corte, tentando garantir boa 

impressão ao rei. Boa parte destes proprietários eram negociantes que visavam entrar no 

núcleo de poder e diligência, através de uma política de cooperação (Gorestein, 1993: 

221). Alguns deles chegaram a alugar casas maiores para chamarem a atenção da corte e 

cedê-las para moradia dos reinóis, assim como emprestavam “espontaneamente seu 

dinheiro, suas casas e quase que todas as suas comodidades” (Luccock, 1975: 68).  

Este foi o caso de Elias Antonio Lopes, que doou à família real sua casa de 

campo, localizada em São Cristóvão. O Paço de São Cristóvão, ou a Quinta da Boa 

Vista, como também era chamado, ficava nas cercanias da cidade. Segundo Luccock, o 

“quintal” da Boa Vista era “acanhado e pretensioso, mal construído e pessimamente 

mobiliado”. O viajante, todavia, afirmava também que o palácio dispunha “de um 

grande conforto, pois que de três lados possu[ía] ‘varandas’ ou colunatas, com janelas 

envidraçadas, que tanto podem ser fechadas, como manter-se abertas; e assim, 

consegue-se calor, luz e arejamento” (1975: 176). 

A habitação principal da família real, o antigo palácio do Vice-Rei, no Largo do 

Paço, era descrita por Luccock como “miserável para um rei, embora dignificada com o 

nome de palácio. É verdade que possuíam, além disso, o correr de edifícios do outro 

lado da praça, de que já se falou; mas, mesmo assim, as acomodações deviam estar 

muitíssimo aquém das necessidades” (1975: 65). Os outros edifícios a que se refere 

Luccock eram as dependências do Convento do Carmo e do Senado da Câmara (onde 

também se localizava a Cadeia Pública) que foram anexadas ao Palácio por um 

passadiço, como forma de ampliar sua magnitude.  

Segundo Jean Debret, “o Príncipe regente D. João VI [...] habitava a contragosto 

o palacete do vice-rei, situado quase no centro da cidade e que fora antes a Casa da 

Moeda; por isso, logo se apressaram em satisfazer seus desejos oferecendo-lhe a 

chácara de São Cristóvão, a três quartos de légua da capital, para que fizesse dela sua 

residência habitual” (1978: 139). Já Thomas O’Neil parece ter se impressionado com o 

Palacete, talvez por sua imaginação lhe haver prometido uma cidade muito mais rústica 

do que a que encontrou (2007: 73): 
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a Família Real fixou residência no palácio usualmente ocupado pelo vice-rei, um 

edifício que, por sua suntuosidade, ultrapassa o que um europeu poderia imaginar, 

quando se considera que, aos diversos vice-reis, era quase inteiramente impossível um 

intercâmbio com qualquer outra nação.  

 

Em alvará de 10 de maio de 1808, d. João VI criou a Intendência Geral da 

Polícia da Corte e Estado do Brasil, nomeando Paulo Fernandes Viana como Intendente, 

para zelar pela ordem na cidade e na sua comunicação com o resto do território. A 

Intendência da Polícia se configura como uma instituição espacializada, cuja jurisdição 

era o território do Estado do Brasil e cuja função seria justamente zelar pela “ordem” e 

pela “coerência” deste espaço e de sua população3.  

No que diz respeito à cidade do Rio de Janeiro, pela necessidade de se fazê-la 

uma cidade de corte, tornava-se urgente eliminar alguns “traços” coloniais, não 

condizentes à morada do monarca, assim como adaptar construções antigas a novos 

usos e, ainda, criar novas estruturas urbanas.  

Utilizando dois percursos reflexivos distintos, porém convergentes, podemos 

avançar um pouco sobre a questão. Para Bernard Lepetit, historiador-geógrafo francês, a 

cidade, enquanto categoria em movimento, é inscrita na perenidade, mas a partir de 

diferentes fragmentos, que por vezes ocasionam um descompasso entre as formas e os 

conteúdos de seus usos. Assim, “organizados inicialmente para caminhar juntos [...], um 

espaço e seu uso, desarmonizam-se: toda a história das muralhas que cercam as cidades 

poderia ser escrita, na época moderna, desse ponto de vista, por exemplo” (Lepetit, 

1996: 80). A partir dessa constatação, o autor empresta de uma obra sociológica4 a idéia 

de “traço”, para denominar todos os pedaços descombinados de que as cidades são 

feitas. Segundo ele, “o traço começa com a desadaptação, com o fim das possibilidades 

de ajuste” e seu destino pode ser variado; por exemplo, “pode-se tomar uma decisão de 

apagar do presente os objetos indexados no passado”, ou mesmo transformá-los para um 

novo uso. Neste último caso, se há uma reativação do uso, as formas descompassadas: 

escapam à sua condição de traço para serem reinseridas, numa nova coincidência entre 

uma forma, um uso e seu valor, no circuito do sentido social. Essa reativação não 

retoma senão uma parte das dimensões do objeto: uma localização, uma forma, um 

                                                
3 Para Michel Foucault (2002: 197): “o que se chamará até o fim do Antigo Regime de polícia não é 
somente a instituição policial; é o conjunto dos mecanismos pelos quais são assegurados a ordem, o 
crescimento canalizado das riquezas e as condições de manutenção da saúde ‘em geral’”.  
4 D. Colson, J. Nizey, J. Roux. Um quartier industriel à Saint-Etienne. Le Marais entre histoire et 
planification, Lyon, 1993 
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valor simbólico, um valor econômico... para fazê-lo atuar de outro modo, e com outros 

fins. Mas ela permite que a cidade, cujos elementos provêm quase todos de passados 

com profundidade diferente, seja sempre inteiramente contemporânea a si mesma. 

(Lepetit, 1996: 82) 

Impossível não nos remetermos às rugosidades de Milton Santos, conceituação 

trabalhada em mais de uma de suas obras, na busca por entender este descompasso de 

que nos fala Lepetit. Enquanto o traço, no raciocínio do historiador francês, é mais 

fugaz, deixando de sê-lo à medida em que é reinserido no uso social, a rugosidade 

“miltoniana” é justamente uma permanência pretérita na paisagem presente, podendo 

ser adaptada a um novo uso: “chamemos rugosidade ao que fica do passado como 

forma, espaço construído, paisagem. [...] Em cada lugar, pois, o tempo atual se defronta 

com o tempo passado, cristalizado em formas...” (Santos, 2002a: 140).  

Temos um caso típico de traço arquitetônico a ser eliminado com a chegada da 

Corte no Rio de Janeiro: as rótulas, treliças de madeira alojadas nas janelas, que 

permitiam a entrada de ar sem devassar a privacidade do espaço interno das moradias. 

Em medida de 11/06/1809, Paulo Fernandes Viana, o Intendente Geral da Polícia, 

suprimia o uso da rótula, com a seguinte justificativa:  

[A cidade do Rio de Janeiro, possuindo] a alta jerarquia de ser hoje a Corte do Brasil, 

que goza a honra, e da ventura de ter em si o seu legítimo soberano e toda a sua real 

Família, não pode, nem deve continuar a conservar bizonhos, e antigos costumes, que 

apenas podião tolerar-se, quando era reputada como huma Colônia, e que desde muito 

tempo não sofrem as povoações cultas, e de perfeita civilização.5 

Para Viana, as rótulas, sendo uma influência oriental (e não européia, ou mais 

especificamente, inglesa ou francesa, como seria desejável) “afe[iavam] o prospecto da 

Cidade” e denotavam “falta de civilização”. Eram, ainda, “testemunhos da Antiga 

condição de colônia”6, afirmação que deixa transparecer a intenção de Viana em 

eliminar os traços que lembrassem que a Corte estava instalada em uma antiga capital 

colonial. Tratava-se de efetuar a transformação da cidade colonial em cidade cortesã, 

começando pelas mudanças espaciais. Afinal o espaço é, ele próprio, “um testemunho; 

ele testemunha um momento de um modo de produção pela memória [...] das coisas 

fixadas na paisagem criada” (Santos, 2002b, 173).  

                                                
5 Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (doravante ANRJ), Polícia da Corte, códice 323, vol.1, fls.88-89, 
11/06/1809. Apud Marins, 1999 [grifo nosso] 
6 Idem, grifo nosso.  
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A questão das rótulas pode parecer pequena à primeira vista, mas abre portas 

para importantes questionamentos, conforme bem notou e trabalhou Paulo Garcez 

Marins (1999). Herdada da arquitetura muçulmana, a rótula permitia “ver sem ser 

visto”, possibilitando “a comunicação e a sociabilidade, sem que os espaços associados 

à condição senhorial fossem formalmente transpostos”. (1999: 33). Para Gilberto Freyre 

(2000: 235), até então, “o sobrado de rua, de tanto se defender do excesso de sol, do 

perigo dos ladrões e das correntes de ar, [era] uma habitação úmida, fechada. Quase 

uma prisão”.  

Nestas “prisões” se escondiam um dos tesouros mais resguardados da cidade 

colonial: as mulheres, que mal saíam de casa e visualizavam a rua enxadrezada pelas 

treliças. O isolamento da mulher no Rio de Janeiro, hábito influenciado pela cultura 

moura, foi comentado por diversos viajantes estrangeiros no início do século XIX, cujos 

olhos estavam acostumados à maior exibição do sexo feminino. Segundo Marins, “a 

idéia da visibilidade das mulheres passou a ser um dos critérios burgueses para julgar o 

progresso ou o atraso dos costumes nos diferentes aglomerados urbanos europeus” 

(1999: 12). Na América portuguesa, tamanho era o zelo com as moças e senhoras de 

família que às ditas “mulheres públicas” se dava a alcunha de “mulheres de janela”, 

associando-se a mínima exposição à prostituição7.  

Assim, pode-se dizer que a condição de colônia estava estampada na janela das 

casas. E estas, até então, se encontravam fechadas, não por algo estanque, mas por uma 

estrutura porosa, que permitia a passagem de ar e luz, ao mesmo tempo em que garantia 

uma certa sombra necessária à manutenção da ordem patriarcal.  

Para Georg Simmel (1998), em ensaio originalmente intitulado “Brücke und 

Tür” (Ponte e porta), a janela evoca um sentimento teleológico que vai do interior ao 

exterior, num caminho que só cabe ao olho percorrer. Ou seja, a janela representa uma 

abertura para o mundo exterior realizada pelo olhar, e que se dá de forma unilateral. 

Com relação às rótulas, essa função se exacerbava, uma vez que as treliças protegiam o 

interior das casas de olhares estranhos.  

Freyre (2000) enquadra esta passagem, em que se abrem as janelas dos sobrados, 

dentro de um processo de “reeuropeização” dos costumes, motivado pela chegada da 

corte joanina, que visava a eliminar os traços orientais e africanos, tão marcantes até 

então, da paisagem das cidades coloniais da América portuguesa. Trata-se de um 

                                                
7 “O médico Pires de Almeida calcula que, ao findar o século XVIII, houvesse no Rio de Janeiro cerca de 
255 das chamadas ‘mulheres de janela’, isto é, ‘mulheres públicas’” (Freyre, 2000: 189).  
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momento de construção de uma urbanidade, que requeria novas articulações entre o 

espaço público e o privado8. Eliminar as treliças para que os olhos alheios pudessem se 

prolongar pelas salas recônditas, confrontando as sombras da casa com a luz da rua. 

Seria este um processo de: “desassombramento através do vidro inglês nas casas e nas 

carruagens ainda orientalmente revestidas de gelosias e cortinas: as casas de ‘grades de 

xadrez’ que a Walsh recordaram as dos Turcos” (Freyre, 2000 - grifo nosso).  

O uso do vidro inglês espelhava os novos costumes “civilizados” – trazendo a 

transparência necessária à nova sociabilidade urbana que se moldava –, mas ao mesmo 

tempo refletia uma necessidade comercial: havia estoques encalhados do produto no 

porto do Rio de Janeiro e a medida de remoção das rótulas impulsionou o incremento 

das vendas (Marins, 1999; Freyre, 2000). Mais do que nunca, buscava-se agora a 

aprovação dos olhos estrangeiros, com a forte presença inglesa ditando as novas modas 

(juntamente com a francesa, intensificada após 1816, baixada a poeira do furacão 

napoleônico). 

E os ‘olhos dos Estrangeiros’ eram os olhos da Europa. Eram os olhos do Ocidente. Do 

Ocidente burguês, industrial, carbonífero, com cujos estilos de cultura, modos de vida, 

composições de paisagem, chocavam-se com as nossas, particularmente impregnadas de 

sobrevivências do Oriente. (Freyre, 2000: 457).  
A visibilidade9 buscada pela remoção dos bisonhos costumes do uso das rótulas 

foi acompanhada por um empenho na iluminação pública, que era considerada “grande 

auxiliar do policiamento” (Araújo, 1898: 38). Lampiões de azeite tornavam mais 

seguros os percursos noturnos por pontos importantes da cidade, como o Paço Real, a 

Quinta da Boa Vista, a praça e a casa das Laranjeiras. 

Para Luccock (1975: 26), as rótulas davam um ar pesado à cidade, mas sua 

remoção repentina foi algo estranha, pois a substituição por vidro tornou as casas 

subitamente devassadas. Aos moradores restava se resignar e imitar a moda, ainda que 

                                                
8 É interessante como a janela também era uma metáfora para a posse de cidadania (termo igualmente 
atrelado à vida pública), conforme fica patente no caso de negros livres em Sergipe, que, quando 
alforriados e deslocados para mucambos, diziam: “Vou tê agora jinela e porta de fundo”, em oposição à 
“senzala típica que não tinha nem janela de frente nem porta de fundo, sendo, como era, prisão, ou 
‘pombal’, como a denominou Joaquim Nabuco”. (frase colhida pelo pesquisador sergipano Felte Bezerra, 
em Etnias sergipanas. Contribuição ao seu estudo. Aracaju, 1950). Do mesmo modo, a construção de 
balcões e alpendres à frente ou ao lado dos mucambos, onde os negros ou pardos livres ostentavam seu 
ócio, denotava a importância da exibição pública da condição de homem livre. Freyre, 2000: 160, 161.  
9 “Se os olhos dos cariocas viam o rei através das rótulas, que fosse dada à sua majestade o direito de ver 
seus leais súditos com facilidade. A alta hierarquia a que se tinha alçado o Rio de Janeiro diante do 
império ultramarino, da antiga Metrópole e das nações estrangeiras, deveria ser constituída interna e 
socialmente na própria sede da Corte, encimada pela régia e pátria figura, que a todos os seus filhos 
deveria ver...” (Marins, 1999: 169).  
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este traço colonial seguisse fixado na paisagem do Rio de Janeiro todo o século XIX. 

Por muito tempo a rótula permaneceu presente na vida da cidade, principalmente nas 

casas menos abastadas e nas casas térreas, isentas na medida. Escrevendo em fins da 

década de 1810, os viajantes prussianos von Leithold e von Rango, afirmavam que “a 

maioria das casas é de um só pavimento e apenas uma janela, que, em muitas, é 

inteiramente de madeira, isto é, fechada por uma grade de trama apertada como a de 

nossos galinheiros ou pombais” (1966: 11).  

Se mesmo uma estrutura acessória, como era a rótula, feita de madeira e 

facilmente suprimível, conseguiu sobreviver ao desaparecimento, o que não dizer de 

outros “traços desconjuntados na paisagem”, ou outras rugosidades, de composição 

física mais durável, como era o caso dos edifícios.  Quanto maior o investimento de 

mão-de-obra, tempo e material, ou mesmo quanto maior a carga simbólica materializada 

em determinada construção, mais difícil suprimir as antigas formas.  

No caso do Palácio Real, a dificuldade material de providenciar uma construção 

de proporções majestosas em tão pouco tempo levou à adaptação da moradia do Vice-

Rei, de proporções não tão nobres, para serventia da família real. Não escapou aos 

relatos de viajantes estrangeiros este descompasso existente entre o grande Império sob 

domínio do Príncipe Regente e a sua humilde morada. Conforme relato de Spix e 

Martius, a aparência do palacete do largo do Paço, apesar “de todo construído segundo o 

estilo dos palácios europeus; [...] não condiz[ia] com a grandeza do monarca de um 

reino tão promissor e florescente”. (1981, vol. 1: 48, grifo nosso). Fazia-se urgente, 

então, a construção de uma aparência de realeza para o palácio da família real, assim 

como para suas aparições publicas e celebrações10.   

Norbert Elias, remetendo-se à sociedade de corte de Luis XIV, constata que a 

aparência11 era fundamental na sustentação da legitimidade do regime. Especificamente 

sobre a monarquia portuguesa, Moses Pechman afirma que:  

                                                
10 Para Andrade (2007: 121): “dois princípios norteavam a ação da elite dirigente da Casa Real 
portuguesa enquanto esteve no Brasil: reproduzir, no espaço historicamente colonial, o processo de 
expansão e manutenção de uma extensa rede de dependentes do universo doméstico joanino, algo que já 
vinha sendo praticado desde pelo menos o começo do século XVIII em Portugal e preservar uma imagem 
e memória que vinculassem a Casa a uma idéia de opulência e poder na nova Corte que se estabeleceu no 
Rio de Janeiro”. 
11 “Um alto nível social obriga o seu detentor a ter um palácio e a garantir a sua boa aparência. Aquilo 
que na óptica de uma moral burguesa não passa de desperdício (‘se tem que contrair dívidas, porque não 
reduz o seu estilo de vida?”) é, na realidade, a expressão de um ethos próprio da ordem dos senhores. Este 
ethos emana das próprias estruturas e da actividade da sociedade cortês. Por outro lado, ele assegura o seu 
funcionamento” (Elias, 1987: 31). 
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Nessa sociedade, onde o ver é privilegiado em detrimento do contato físico, se 

desenvolve intensamente um ritual que, do corpo do rei, se transmite a todos a partir das 

aparências e que se expressa nas vestimentas, nos gestos, na fisionomia, enfim, em tudo 

o que diz respeito ao comportamento em público12. (Pechman, 2002: 70).  

Em oposição à luminosidade trazida aos locais nobres da cidade, contrastava a 

cadeia aos pés do morro da Conceição, nos arredores da cidade: “úmida, insalubre, 

inabitável, sobretudo do lado da montanha”. (Araújo, 2007). Elysio Araújo, escrevendo 

num contexto republicano e portanto um tanto ressentido com a monarquia, destaca que 

a ocupação do Palácio do vice-rei fez remover a cadeia para a prisão eclesiástica do 

Aljube, em prédio “acanhado, infecto, sem ar e sem luz, onde, amontoados os presos, 

em revoltante mistura de idades, sem attenção aos crimes que haviam commettido, 

jouveram durante longo tempo” (1898: 37).  

Despachar para longe dos olhos as atividades mais degradantes e incômodas, 

mas ao mesmo tempo necessárias ao funcionamento da sociedade colonial, parecia ser o 

imperativo, já desde fins do século XVIII.  A iniciativa do Marques de Lavradio (vice-

rei de 1769 a 1779) de transferir o mercado de escravos africanos da rua Direita e becos 

análogos para a Praia do Valongo, mais longínqua, livrando o centro da cidade do 

“espetáculo mais horroroso que podia se apresentar aos olhos”13, prescindiu este 

movimento. Na mesma chave, se compreendem sugestões dadas por Manuel Vieira da 

Silva (1808) em seu Reflexoes sobre alguns dos meios propostos por mais conducentes 

para melhorar o clima da cidade do Rio de Janeiro, em que discursa sobre a 

necessidade de distanciar os matadouros e cemitérios das áreas centrais, assim como de 

fiscalizar essas atividades14.  

Vieira da Silva argumenta que “os enterros dentro das Igrejas tem merecido a 

reprovação de todas as sociedades illuminadas, e particularmente a merecem nesta 

Cidade em razão do calor athmosférico, e da pouca largura das ruas”. Assim, além de 

sugerir o estabelecimento de cemitérios “nas extremidades da Cidade”, o médico 
                                                
12 As aparências do corpo e “de tudo que diz respeito ao comportamento em público” eram também as 
aparências do espaço construído que girava em torno do monarca. 
13 Relatório do Marquês de Lavradio, Apud Bicalho, 1997: 434. 
14 Michel Foucault (2002: 201), refletindo sobre a cidade enquanto “objeto a medicalizar”, afirma que a 
partir do século XVIII ganha notoriedade o discurso médico sobre a morbidade urbana e a necessidade de 
vigilância. Nesta chave, “a localização dos diferentes bairros, sua umidade, sua exposição, o arejamento 
total da cidade, seus sistemas de esgotos e de evacuação de águas utilizadas, a localização dos cemitérios 
e dos matadouros, a densidade da população constituem fatores que desempenham um papel decisivo na 
mortalidade e morbidade dos habitantes”. Foucault considera os médicos da época verdadeiros 
“especialistas do espaço”: “Eles foram, juntamente com os militares, os primeiros administradores do 
espaço coletivo” (2001: 214).   
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também considerava prudente que houvesse um controle do Estado sobre os corpos 

falecidos, a fim de evitar envenenamentos e assassinatos, uma vez que, até então, 

bastava, “para enterrar hum defunto, o introduzillo n’huma rede, e pagar a dous pretos, 

que o conduzão”. (Silva, 1808: 17) 

Ao mesmo tempo em que estas atividades se transferiam para longe do centro, 

também houve um movimento de ocupação dos belos arredores da cidade por membros 

da nobreza. Seguindo os passos da família real, a aristocracia resolveu se instalar pelos 

novos subúrbios do Rio, para construir também os seus palacetes. E “os negociantes 

procuraram morar nos mesmos bairros que a nobreza” (Gorestein, 1993: 190). O centro, 

desse modo, ficava habitado por comerciantes, artesãos e alguns empregados públicos.  

Segundo Maria Beatriz Nizza da Silva (1978: 40-42), estrangeiros, aristocratas e 

altos funcionários procuravam evitar a cidade, morando em locais mais distantes, entre 

os quais Botafogo e Catete eram dos lugares mais procurados, assim como a região da 

estrada de São Cristóvão, considerada elegante em função da proximidade à Quinta da 

Boa Vista. “Habitar longe do centro, no Catete, em Botafogo, na Ponta do Caju, 

significava possuir um meio de transporte próprio” (Silva, 1978: 54). Ou seja, era 

também uma questão de prestígio morar nos subúrbios, pela distinção social que a posse 

de sege ou carruagem para locomoção acarretava.  

Por sua vez, a margem norte, para os lados do Saco do Alferes, Catumbi e 

Mataporcos abrigava as pessoas mais miseráveis. (Silva, 1993: 213). Já os quilombos se 

localizavam nas áreas mais afastadas e protegidas, principalmente na Tijuca, no 

Corcovado e no morro de Santa Teresa (Karasch, 2000), onde ainda havia matas e o 

acesso era mais difícil.  

Uma importante medida realizada por D. João VI, que teve impacto na cidade, 

foi a criação, em 07 de junho de 1808, da Décima Urbana, imposto predial que equivalia 

a 10% do rendimento dos prédios urbanos. O ônus que a medida representou para a 

população foi repassado para os inquilinos, provocando um aumento nos aluguéis. 

(Moraes, 1872). Esta elevação nos aluguéis acabou por restringir as populações mais 

pobres aos bairros mais distantes e não cobiçados pela elite local15.  

Outros “melhoramentos” na cidade seriam necessários para dar a ela aparência 

de realeza. Para isso foi preciso criar “formas novas” que levassem a cabo a idéia. Em 
                                                
15 John Mawe comenta que o preço dos aluguéis no Rio de Janeiro era, em geral “tão elevado quanto em 
Londres”. Mas atribuía tal fato “ao que parece, à falta de materiais de construção e ao alto preço da 
alvenaria”. (1978: 82). 
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junho de 1808 cria-se o Jardim da Aclimatação (mais tarde conhecido como Jardim 

Botânico, depois de atender pela alcunha de Real Horto), com o intuito de aclimatar 

espécies de diferentes partes do Império português. É nessa época que se plantam as 

primeiras mudas de palmeira imperial (Roystonea oleracea), que viria a ser o símbolo do 

Reinado de d. João no Brasil e, depois, do Império do Brasil. (Bediaga, 2007: 1132).  

E para além do ordenamento do espaço, se efetivou o policiamento de seus 

habitantes, principalmente frente ao aumento do número de homens livres que 

“vagueavam” pela cidade. (Pechman, 2002).  

Pode-se dizer que em 1808 os olhares dos reinóis emigrados ainda estavam voltados 

para Lisboa. Porém, com o avançar dos anos, eles foram fixando-se no Rio de Janeiro, 

demonstrando um enraizamento de interesses nesta porção do império português 

(Slemian, 2006). As cartas do bibliotecário Luís Joaquim dos Santos Marrocos são 

indicativas desta virada: se, logo após a sua chegada, o responsável pela biblioteca real 

dizia que até dormindo praguejava contra o Brasil,16 em 1819 já convidava seu pai e 

toda a família a virem para “este continente”.  

Acompanhando-se as cartas de Marrocos, um sem fim de obras e construções 

revelava a intenção de permanência da realeza na cidade, afinal, despendiam-se 

montantes consideráveis de dinheiro em riqueza materializada, fixada no solo17. 

Este processo também é notado por Debret, que declara: “o progresso das 

construções, que aumenta diariamente a extensão da cidade do Rio de Janeiro, provocou 

a criação excessiva de inúmeras fabricas de telhas e tijolos (olarias) cuja produção tem 

mercado garantido” (1978, v II, 346).  

É possível concluir que este processo, de enraizamento material no espaço urbano, é 

uma faceta do que Maria Odila Dias (1972) denominou de interiorização da metrópole. 

Segundo a autora, a instalação da Corte na América portuguesa acarretaria uma série de 

mudanças políticas cruciais para a constituição do processo de independência. E seria 
                                                
16 “Meu pai, quando se trata das más qualidades do Brasil, é para mim matéria de vasta em ódio e zanga, 
saindo fora dos limites da prudência; e julgo que até dormindo praguejo contra ele” (21/11/1812). 
Memórias e cotidiano do Rio de Janeiro no tempo do rei: trechos selecionados das cartas de Luis 
Joaquim dos Santos Marrocos. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, acervo digital.  
17 Em 1815, Marrocos comentava a seu pai que: “sempre aqui se projeta em obras, e obras grandes: o 
Palácio de S. Cristóvão, ou a Real Quinta da Boavista, está muito adiantado; o de Santa Cruz vai a 
reformar-se e aumentar-se. Há plano pronto para um Palácio novo no sítio chamado a Ponta do Caju, 
orçando-se a obra em 17 milhões. A Capela Real vai dourar-se toda depois da festa do Carmo para estar 
pronta para a festa da Conceição; entretanto se hão de fazer os ofícios divinos na Igreja dos Terceiros do 
Carmo, contígua à Capela Real. A senhora D. Carlota vai para o Palácio em que habitou o conde de 
Galvêas, no sítio de Mata Porcos, que se está preparando, como foi o de Andaraí”. Ibidem, carta de 
29/06/1815 
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justamente a partir da convivência urbana cotidiana que se instauram as diretrizes destas 

transformações.  

Conforme Andrea Slemian, a urbe fluminense era o “local de obtenção de riqueza e 

poder” para os negociantes locais (2006: 48), o que significa que é impossível pensar a 

ocupação do território sem levar em consideração a escala da capital do Império, onde 

as decisões eram centralizadas. De acordo com Barros (1997: 101), por exemplo, os 

interrogatórios para concessão de sesmarias eram sempre realizados na cidade do Rio de 

Janeiro, o que implicava ao “candidato a sesmeiro ter relações na cidade, ou conseguir 

trazer as testemunhas de seu local de origem para nela depor”.  

Para além da importância política e econômica, a necessidade de afirmar 

simbolicamente a função de capital do Reino que a cidade exercia era expressa nas 

festas reais. Durante estas celebrações, em que se afirmava o poder real, a cidade 

tornava-se palco da expressão de majestade e grandeza do Império português e era 

adornada por diversos elementos, como os “cenários”, alegorias e da arquitetura 

efêmera, as iluminações e os fogos de artifício18. Elementos típicos da festa barroca, na 

qual tinha destaque tudo o que fosse novidade, invenção ou dotado de um caráter 

fugidio.  

Na missão de afirmar a soberania do rei e a unidade do seu governo, a festa aparecia 

como um momento ímpar de consolidação de um imaginário. Para Iara Lis Souza 

(1998: 237), “dar-se a ver”19, no teatro e nas festas reais, era uma maneira do soberano 

entrar em contato com seus súditos, transformando o mundo num grande palco onde ele 

exibia sua persona. De modo semelhante, Lilia Scharwcz (2006: 272) infere que: 

As aparições públicas do príncipe [e depois rei] d. João – seja nos cortejos reais, seja 

nas procissões – convertiam-se em demarcações territoriais e vinculavam sua imagem à 

própria representação do império português, espalhado pelos quatro cantos do mundo e 

governado a partir da [antiga] colônia”.  

 

Na ocasião da aclamação de d. João, realizada em 6 de fevereiro de 1818, o Paço 

Real foi cuidadosamente preparado e todas as ruas próximas enfeitadas. Mas o ponto 

alto da festa era a varanda do Paço,  

                                                
18 “Então salvarão as fortalezas e os navios de guerra surtos neste porto, e se elevarão muitos fogos de 
artifícios, que arremedavão hum regular fogo rolante com perto de dois mil tiros”. Descrição da 
Aclamação de d. João VI. Gazeta do Rio de Janeiro, 10/02/1818.  
19 Diziam os editores da Gazeta que “enchia a todos de alegria a Augusta Presença de Sua Magestade, 
com o magnifico Manto Real, todo recamado de ouro...” [grifo nosso]. Gazeta do Rio de Janeiro, 
10/02/1818, edição extraordinária. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro digital.  
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que ocupava toda a frente do Convento do Carmo, desde o passadiço sobre a rua Direita 

– que unia o convento onde vivera d. Maria – até a Capela Real. Não faltaram detalhes 

nesse cenário efêmero, que deixava o rei visível de onde quer que se quisesse observar. 
(Schwarcz, 2006: 279) 

Desenhada por João da Silva Moniz e executada por Caetano Alberto Nunes de 

Almeida20, sob auspícios do patrono Visconde do Rio Seco, a varanda “occupava ella 

toda a face do Real Paço, contigua a Capella [e] compunha-se de 18 arcos elegantes”21, 

acomodando o monarca, os nobres e as “pessoas distintas”.  

A construção da Régia Varanda nos coloca a questão das “janelas”22 enquanto 

afirmação do poder real através de sua exibição e visibilidade. Depois de elevada à 

condição de capital do Reino Unido, a cidade do Rio de Janeiro necessitava expor-se 

entre os “portugueses” (da Europa e do Brasil) e também frente ao resto do mundo 

como a capital monárquica de um grande império.  

Ao mesmo tempo em que se valiam da esperança de construir um potente 

Império num mundo novo, os eventos festivos eram compostos por simbologias que 

tentavam transferir o peso da tradição da monarquia portuguesa para o cenário “sem 

passado”23 dos trópicos. Segundo Lilia Schwarcz, “decorava-se o evento com 

monumentos frágeis como o momento político; mas as alegorias clássicas e referências 

ao passado davam às celebrações a tradição que lhes faltava e a história de que 

careciam”. (2006: 278) 

Pouco a pouco, eliminavam-se os testemunhos da Antiga condição de colônia, 

libertando-se as janelas misteriosas, como já dito, e povoando-se as ruas – tidas como 

espaço perigoso, associado à circulação de  escravos, negros libertos, ciganos, 

comerciantes, vagabundos – por outros segmentos sociais, que frequentam também os 

jardins e o Passeio Público.   

                                                
20 Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro encontra-se a “Planta e prospecto geometrico da Regia 
Varanda que se eregio para a Feliz Aclamação do Nosso Augusto Soberano o S. D. João VI com a Côrte 
do Rio de Janeiro”.  
21 Gazeta do Rio de Janeiro, 10/02/1818.  
22 No dia da aclamação de d. João VI gritava-se:  
“Grandes, pequenos, homens, mulheres 
Pelas ruas, janelas e pela praça 
Com esta voz somente os ares fendem =  
Viva El Rei, viva, viva!” 
Bernardo Avelino Ferreira e Souza. “Relação dos festejos que à Feliz Aclamação do Mui Alto, muito 
poderoso, fidelíssimo Senhor D. João VI Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves...”, 1818.  
Apud Lopez, 2004: 74.  
23 Dizia o viajante J. E. Pohl: “De bom grado a fantasia paira sobre o futuro de tão sedutor país, que tem 
um presente pouco desenvolvido e, por assim dizer, não tem passado” (1976, p. 38, grifo nosso). 
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O paradoxal é que, se se desejava apagar qualquer vestígio da antiga condição de 

colônia (mantendo-se porém a instituição da escravidão...), procurava-se, ao mesmo 

tempo, reiterar o Antigo Regime no Novo Mundo, numa articulação entre novo e velho 

que buscava renovar certos princípios para poder perpetuar outros. Chegadas pela porta 

do porto do Rio de Janeiro, agora aberto às “nações amigas”, idéias novas circulavam 

pelas ruas da cidade e, mesmo que se tentasse censurar livros e periódicos, era difícil 

conter sua propagação. A resolução dessa contradição entre tradição e inovação 

encontrou-se no ideal de uma renovação do poder real e imperial no novo mundo e 

numa reclamação dos direitos dos “vassalos”, ambos baseados no fim do chamado 

“antigo sistema colonial” (Schultz, 2006).  

Segundo Dodgshon (1998: 162), as sociedades teriam uma tendência à inércia, 

acentuada pelas estruturas espaciais. As mudanças, por este ponto de vista, sempre 

“envolvem uma interação entre passado e presente, não sendo apenas um ‘olhar para 

frente’, uma exploração sem custo das possibilidades presentes e de suas futuras 

potencialidades”. Milton Santos acrescenta que esta inércia do espaço seria dinâmica, 

pois imersa no constante movimento das sociedades, representando uma condição para 

uma eventual superação. “O processo social está sempre deixando heranças que acabam 

constituindo uma condição para novas etapas” (Santos, 2002a: 140) 

A cidade do Rio de Janeiro, depois de abrigar a corte portuguesa, vivenciaria uma 

ruptura, com o processo de independência, realizada, porém, através da manutenção de 

certas heranças, como a monarquia, a escravidão. Segundo Ilmar Mattos (2005), antes 

de construtores, os protagonistas desse projeto eram, primeiramente, herdeiros de um 

nome e de um território.  Nisso se destacam discursos, como os de José Bonifácio, em 

que a conservação da integridade territorial se coloca como alta prioridade24, sendo a 

Monarquia Constitucional a saída encontrada para tal fim, depois da constatação de que 

seria impossível manter as coisas tal como estavam. Afinal, depois do período em que a 

corte se abrigou em terras tropicais, conforme Heliodoro Araújo Carneiro “o Brasil 

abrio os olhos e forão os mesmos Portuguezes que contribuirão para isto”25.  

 
                                                
24 “... preguei a Independência e Monarquia Constitucional, único sistema que poderia conservar unida e 
sólida esta peça majestosa e inteiriça de arquitetura social desde o Prata até o Amazonas, qual a formara a 
mão onipotente e sábia da Divindade”. Carta dirigida ao Imperador, 1823. “O Tamoio”, edição de 2 de 
setembro de 1823. (apud Mattos, 2005).  
25 Heliodoro Jacinto Araújo Carneiro. Brasil e Portugal, ou reflecções sobre o estado actual do Brasil. 
Rio de Janeiro, Typographia do Diario, 1822. Bibioteca Nacional do Rio de Janeiro, Seção de Obras 
Raras, (39, 8, 10). 
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