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Buscando o entendimento que havia para o termo “cidade” no universo português do século XVI, 

procura-se estabelecer o rebatimento deste na colônia brasileira, através da análise da construção 

urbana da Filipéia de Nossa Senhora das Neves, sede da Capitania da Paraíba. 

Para apreensão da terminologia, foram feitos estudos sobre a história e o pensamento urbano 

português da época. A cidade foi analisada considerando os subsídios reunidos em uma 

documentação de época, em cruzamento com a observação do traçado urbano da antiga Filipéia 

que ainda pode ser identificado na atual cidade de João Pessoa. 

O objetivo desta comunicação é fazer uma relação entre o “discurso” que gerou a fundação da 

Filipéia, enquanto “cidade”, sede de uma capitania de Sua Majestade, e a “imagem” e “desenho” 

urbano construídos para esta cidade, entre 1585, ano da sua fundação, e 1634, quando a Paraíba 

foi invadida pelos holandeses, interrompendo seu processo de formação. 

 

O DISCURSO 

Em 1585, por decisão da Coroa Portuguesa, foi fundada a cidade de Filipéia de Nossa Senhora 

das Neves, sede da Capitania da Paraíba. Diversos fatores motivaram esta decisão. A criação da 

Capitania da Paraíba vinha atender, em parte, à necessidade de dar maior proteção às capitanias 

de Pernambuco e de Itamaracá. Estes dois núcleos de ocupação portuguesa permaneciam 

ilhados, contando ao sul e a grande distância apenas com algum apoio vindo da Bahia, fazendo 

fronteira ao norte com uma extensa região habitada por tribos indígenas que entre si mantinham 

acirrados conflitos, estando vulnerável à exploração comercial dos franceses, pois era conhecida 

a riqueza e fertilidade daquela porção do litoral, sendo a região desde o Rio São Francisco - que 

marcava o início da Capitania de Pernambuco – até o Rio Paraíba, coberta por vastas matas de 

pau brasil, considerado o “mais fino de todo o Estado” do Brasil.1 

Entre as capitanias hereditárias, repartidas por decisão de D. João III, na década de 1530, 

Pernambuco tinha sido uma das poucas a se desenvolver economicamente, fato que justificava a 

Coroa portuguesa empreender esforços para assegurar a defesa daquela capitania e, 

consequentemente, a continuidade do processo de colonização do Brasil. 
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Embora toda esta área compreendida entre o limite norte de Itamaracá e a linha demarcatória do 

tratado de Tordesilhas, tivesse sido dividida em capitanias em 1535, o esforço em conjunto de 

alguns dos seus donatários – João de Barros, Aires da Cunha e Fernão Álvares de Andrade – não 

assegurou a colonização e povoamento daquele território, que ao final do século XVI permanecia 

à margem do domínio português. 

Além das riquezas existentes na região, cobiçada por muitos, os bons portos que pontuavam toda 

aquela costa, a tornava bastante atrativa para navegantes de outras nações. Observando apenas 

o atual território da Paraíba, a cartografia de época enumerava a existência de portos na barra dos 

rios Paraíba e Mamanguape, e na Baia da Traição.2 Demonstravam os cartógrafos a serviço da 

Coroa portuguesa, que todos aqueles portos eram propícios para o desembarque de infantarias, 

colocando-os como pontos de especial atenção para a defesa militar a fim de evitar possíveis 

invasões. 

Gabriel Soares de Souza, em seu “Tratado descriptivo do Brasil em 1587” alertava sobre a 

precária defesa da colônia, dizendo: 

“S. Magestade deve mandar acudir com muita brevidade, pois ha perigo na tardança, o que 

não convem que haja, porque se os estrangeiros se apoderarem desta terra custará muito 

lançalos fora della, pelo grande aparelho que tem para nella se fortificarem”.3 

Vale salientar qual era o papel do Brasil no quadro econômico do final do século XVI, pois isto 

pode justificar, parcialmente, o esforço empreendido então, para a reconquista de partes do seu 

território. Através de um relatório datado de Agosto de 1588, contendo despesas e rendimentos da 

economia do império colonial português, verifica-se que entre as colônias do Atlântico, a economia 

brasileira comparecia como a segunda maior, abaixo apenas das ilhas açorianas. Em 1593, o 

Brasil já alcançava o primeiro lugar nessa economia, ultrapassando os Açores, graças ao 

crescente aumento da produção do açúcar durante toda a década de 1580.4 

Esse quadro econômico reforçava a necessidade de combater, de forma mais sistemática, as 

ameaças de outras nações às terras brasileiras, pois era imprescindível a manutenção do Império 

português e a consolidação do “exclusivo colonial” sobre aquela economia, fatores que 

justificavam a urgência em impedir que países como a Inglaterra, França e Holanda, tivessem 

participação no próspero comércio marítimo atlântico.5 Foi nesse contexto que decorreram as 

novas iniciativas para reconquista dos territórios brasileiros que se encontravam sob controle dos 

franceses. 
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Mas ao final do século XVI, confirmava-se a falência do sistema de capitanias hereditárias e o 

surgimento de uma outra estratégia para a colonização brasileira, fundamentada na intervenção 

direta do poder metropolitano, como já ocorrera na Bahia e no Rio de Janeiro. A posse das terras 

que constituíam as capitanias do Norte do Brasil havia sido revertida para o poder metropolitano, 

sob cujo mando direto deveria ocorrer a sua reconquista e povoamento, dando prosseguimento ao 

estabelecimento das capitanias reais, e a fundação de cidades aliadas a sistemas defensivos. 

Portanto, o somatório de todos estes fatores precipitava a necessidade de reconquistar aquela 

região, o que teve início com a tomada da Paraíba, a qual constituía uma “porta de acesso” às 

demais capitanias da costa setentrional do Brasil. Sobre o Rio Paraíba – ou de São Domingos, 

como também era denominado na época - disse o Frei Vicente do Salvador: 

“em este rio entravão mais de vinte náus Francezas todos os annos a carregar páu brasil, 

com ajuda que lhes davão os Gentios Potiguares, que senhoreavão toda aquella terra da 

Parahiba athé o Maranhão, algumas quatrocentas legoas”.6 

Este era, portanto, um ponto de particular importância perante a necessidade de assegurar o 

domínio português sobre aquele extenso território, motivando o rei D. Henrique, em 1579, a 

nomear um capitão-mór para proceder à conquista da Paraíba. Assumiu este encargo Frutuoso 

Barbosa, um rico português, comerciante de pau brasil e residente em Pernambuco, que recebeu 

apoio e mercês da Coroa portuguesa para empreender tal conquista. 

Desde então, foi definido que a ocupação da Paraíba deveria ter por pontos estratégicos de apoio 

dois elementos: a construção de um forte na margem sul da barra do Rio Paraíba e a fundação de 

um núcleo de povoamento. Em um Alvará datado de 1581, já constava que deveria Frutuoso 

Barbosa “acentar a pouvação da Parayba nas partes do Brasil” como condição essencial para ter 

direito às mercês que lhe foram concedidas em recompensa dos serviços que prestaria à Coroa 

portuguesa.7 Mas esta povoação só se tornou realidade a 5 de Agosto de 1585, quando por 

esforço de emissários do poder régio português, foram lançados os fundamentos da cidade de 

Nossa Senhora das Neves, a futura Filipéia. 

Aqui, uma primeira questão deve ser colocada: porque aquele precário povoamento recebeu o 

título de cidade? Historicamente, seguindo o pensamento de Jorge Alarcão, “se uma cidade se 

definisse por um traçado regular de ruas ou pela existência de edifícios públicos, dificilmente 

poderíamos falar de cidades na Europa pré-romana, designadamente em Portugal”. Mas se a 

cidade se caracteriza, “pelas funções políticas, econômicas e eventualmente religiosas que 

exerce, e se ela é ainda centro e motor de um ordenamento territorial, parece-nos que não 
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podemos deixar de admitir a existência de cidades na Europa central e ocidental, antes dos 

Romanos”.8  

Por sua vez, José Mattoso propõe que “cidade, seria, portanto, o lugar da fixação ou da 

concentração do poder”, especificamente, do poder político. Avança com a idéia de cidade como o 

centro que domina uma área, e diz: “sem território não há cidades”, estabelecendo uma relação 

essencial entre a cidade e a área sobre a qual exerce o seu poder.9  Jorge Alarcão reitera esta 

idéia ao dizer: 

“a formação de uma cidade é um processo que envolve toda uma região: a cidade é lugar 

central que hierarquiza sítios à sua volta e exerce funções de que a população rural do 

território carece ou beneficia. A cidade estrutura ou ordena o território em que se insere ou 

de que é capital”.10   

Afirma Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que na época românica, a palavra “cidade” denotava, 

sobretudo, a idéia de uma sede episcopal, mas a partir dos tempos góticos acentua-se a 

significação de que ela dispõe de um perímetro defendido e urbanizado e possui um território em 

redor aonde chegava a sua jurisdição civil, jurídica e administrativa.11  No século XVI, esta 

prerrogativa eclesiástica foi abandonada e o título de cidade passou a ser dado a aglomerados 

urbanos que atendiam, também, ao interesse da Coroa portuguesa de dispor de núcleos urbanos 

que fossem centros de representação da política régia, nos quais tivesse sua efetiva presença 

assegurada.12 

No Brasil, deve ter prevalecido a idéia de que as cidades surgidas em conjunto com as capitanias 

reais seriam os centros do “poder político” diretamente vinculado ao poder metropolitano. Reforça 

esta hipótese o fato de Salvador, primeira cidade brasileira, ter sido criada para sede do Governo 

Geral. Na seqüência, o Rio de Janeiro e as demais cidades resultantes do processo de 

reconquista das capitanias do Norte do Brasil, também sediaram, desde a origem, um corpo de 

funcionários que diretamente representavam o poder português, reunindo funções administrativas, 

econômicas e militares que se alastravam pelo território das capitanias reais, assumindo o caráter 

de “lugares centrais”, na definição de Jorge Alarcão. 

Estas cidades eram, portanto, “centros de poder” que se enquadravam na estratégia de 

colonização fundamentada na retomada do território brasileiro a partir da criação de “capitanias de 

Sua Majestade”. Sendo assim, essas unidades territoriais e suas respectivas sedes, eram 

implantadas para atender a objetivos e estratégias definidas pelo poder régio, a partir de 

interesses políticos e econômicos. 
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Assim se justificava a fundação da Capitania da Paraíba e da cidade de Filipéia de Nossa 

Senhora das Neves, tendo por objetivo: defesa do território, povoamento e colonização de áreas 

ameaçadas pela presença francesa mantendo a unidade da colônia, ampliação das terras 

cultivadas visando o aumento da produção do açúcar, manutenção da soberania portuguesa no 

comércio atlântico. Somava-se a estes fatores, ser a Paraíba um importante ponto de apoio para a 

estratégia articulada para reconquista de todo o litoral setentrional do Brasil, até a linha de 

Tordesilhas.  

A Paraíba serviu como posto avançado para a fundação da capitania do Rio Grande, em 1599, 

apoiando também o povoamento que se estendeu para o Ceará e o Maranhão, de onde os 

portugueses expulsarão os franceses, em 1615, e ao Pará no ano seguinte. Nestas capitanias 

fundaram as cidades de Natal, São Luís e Belém, respectivamente, estando estas cidades 

associadas a uma série de fortificações. 

Este foi o contexto no qual se inseriu a Filipéia, uma cidade detentora de funções políticas e 

econômicas, “centro e motor de um ordenamento territorial” como ressaltou Jorge Alarcão. Uma 

cidade que não nasceu ao acaso, mas foi criada para atender objetivos bem definidos e 

sustentados no “discurso” construído pelo poder metropolitano. E como este discurso pode ter tido 

reflexo na imagem e no desenho dessa cidade? 

 

A IMAGEM 

Partindo de uma macro visão, o primeiro aspecto determinante da imagem de qualquer 

assentamento humano é o sítio onde o mesmo está implantado. Ao aspecto geográfico, associam-

se os objetivos que estam na base da criação dos núcleos de povoamento. 

No século XVI, eram os levantamentos da costa brasileira efetuados pelos cartógrafos e 

cosmógrafos a serviço da Coroa portuguesa, que fundamentavam, em parte, a escolha dos sítios 

a serem ocupados. Pode-se mesmo dizer que o conhecimento construído por estes homens que 

“mapearam” a costa brasileira, em muito contribuiu para a ocupação territorial e povoamento da 

colônia. 

A princípio, tratavam os cartógrafos de reunir informações úteis para a navegação próxima à 

costa, a exemplo do “Roteiro” executado por Luís Teixeira, em finais do século XVI.13 Ao final 

daquela centúria, a crescente preocupação da Coroa portuguesa no sentido de assegurar o 

domínio e a ocupação do território brasileiro, passou a exigir dos cartógrafos informações mais 

elaboradas sobre a terra, fornecendo indicações a respeito das áreas inóspitas e sobre aquelas 

                                                 
13

 - ROTEIRO de todos os sinaes, conhecimentos, fundos, baixos, alturas e derrotas, que ha na costa do Brasil, desde o Cabo de 
Santo Agostinho até ao estreito de Fernão de Magalhães. Lisboa: Tagol, 1988. Edição fac-similada do manuscrito da Biblioteca da 
Ajuda. 



propícias ao povoamento. Esta era, segundo Alfredo Pinheiro Marques, uma “cartografia de 

ocupação e reconhecimento do litoral”.14 

Por meio destes levantamentos cartográficos, passavam a ser conhecidos os pontos do litoral que 

mais se adequavam ao modo lusitano de implantar seus núcleos de povoamento, sendo 

apontadas diversas baías, rios e ilhas, que permitiam a construção de povoamentos litorâneos, 

como desejavam os colonizadores, mas ao mesmo tempo com possibilidade de aproveitar sítios 

resguardados, não estando as vilas e cidades expostas diretamente para a costa. 

Esta era uma situação que bem sabiam aproveitar, diante da experiência acumulada tanto no 

Reino quanto nos demais territórios explorados pelos portugueses. Esta foi a situação com que se 

depararam quando da fundação da cidade de Filipéia, onde a presença do Rio Paraíba foi o 

elemento geográfico decisivo para a construção da sua imagem. (FIG. 01 e 02) 

Adentrando o rio algumas léguas, encontraram na baía formada pelo Rio Sanhauá – afluente do 

Paraíba – o sítio que procuravam para dar início à cidade. Sobre o Rio Paraíba registrou Gabriel 

Soares de Sousa, em seu relato datado de 1587:  

“este rio da Paraíba he mui necessario fortificar-se, a huma por tirar esta ladroeira dos 

francezes delle, a outra por se povoar, pois he a terra capaz para isso, onde se podem fazer 

muitos engenhos de assucar. E povoado este rio, como convem, ficão seguros os engenhos 

da capitania de Tamaraqua, e alguns da de Pernambuco, que não lavrão com temor dos 

Pitagoares, e outros se tornão a reformar, que elles queimavão e destruião”.15 

Reforçando o potencial econômico da região, disse o Frei Vicente do Salvador, ter o Rio Paraíba 

“muito maior porto, e capaz de maiores embarcações, que o de Pernambuco”, e ter “huma varzea 

de mais de quatorze legoas de comprido, e de largo duas mil braças, toda retalhada de esteiros, e 

rios caudaes de agoa doce”, com abundância de mangues que forneciam “lenha pera se cozer o 

assucar, e pera cinza da decoada em que se limpa” e depura o mesmo açúcar.16 

Diante destes relatos de época, constata-se que ao aspecto geográfico, associavam-se 

características do sítio que eram favoráveis ao cumprimento dos objetivos que estavam na base 

da criação da capitania da Paraíba e da cidade de Filipéia. Uma descrição da Paraíba, datada de 

1630, feita por um piloto português natural de Peniche, vem confirmar a estreita relação entre 

estes fatores. Dizia:  

“A cidade da Paraiva tem hum Rio que vem decendo do certão do rumo de loes sudueste en 

este rumo desemboca no mar a les sordeste. A cidade da Paraiva esta situada em hum 
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monte alto tres legoas da bocca da barra ao rumo do loes sudueste ate o sudueste que fica 

em hua paraje ao pee da mesma cidade”.17  

Ou seja, em uma escala geográfica, a cidade beneficiava-se da presença do rio, tanto sob o 

aspecto da acessibilidade, quanto da existência de um bom porto ou “paragem”. Ao mesmo 

tempo, localizava-se em um alto de onde tinha a visibilidade de todo o seu entorno, o que já lhe 

proporcionava uma boa condição de defesa. E continuava a descrição: 

“Por este rio podem entrar navios com aguas vivas de ate trecentas tonelladas carregadas, 

e vão surgir junto a mesma cidade tam longe della como de San Roque ao mar, ou mais 

perto e daqui para cima nan podem passar senão barcos de carga de cem caixas de asucar, 

que servem no trato da mesma costa do Brasil e estes van asima da cidade tres legoas 

aonde esta o pateo donde recolhem os asucares, que vem dos engenhos pera se meterem 

nos navios”.18   

Sob o aspecto da administração econômica da capitania a localização da cidade era estratégica. 

Estava a três léguas da barra do rio que oferecia condições para a navegação das embarcações 

de grande porte que ancoravam junto à cidade, onde carregavam o açúcar a ser levado para o 

Reino. Da mesma forma, o seu entorno próximo era de áreas propícias à construção de 

engenhos, e a cidade distava também três léguas do “pateo” onde era recolhido o açúcar que 

vinha para ser embarcado em seu porto. Assim, estava bem situada tanto em relação à área 

produtora quanto ao acesso das embarcações que escoavam a produção, permitindo que a 

cidade cumprisse sua função de centro de fiscalização e administração dos interesses 

econômicos da Fazenda Real. 

Quanto à defesa, a mesma descrição apontava que a localização da cidade também era 

conveniente. A natureza encarregara-se de dotar a barra do rio com uma extensa barreira de seis 

léguas de “arrecifes”, de forma que os grandes navios não podiam ancorar “senão afastados ao 

mar dos ditos arecifes fora hum tiro de mosquetes e com muito grande risco”. Os mesmos 

arrecifes, e a disposição entre as margens do rio Paraíba e a ilha da Restinga definia um único 

canal de acesso para as grandes embarcações, com o que a defesa da barra ficaria assegurada 

com apenas duas fortificações colocadas uma na margem sul – que viria a ser o forte do 

Cabedelo - e a outra na dita ilha.19 

O sítio naturalmente oferecia ainda outras barreiras defensivas para a cidade, as quais foram 

identificadas pelo piloto português. Todo o entorno do rio estava protegido pelos mangues, 

arvoredos e alagadiços, havendo apenas um ponto possível de desembarque de inimigos – o 
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Jacaré – que podia ser defendido com uma trincheira. Continuava o autor de forma conclusiva: 

“Por maneira que por terra nam podem os enemigos tomar a Paraiva porque com pouca gente se 

defendera os passos e sera forçado pera averem de tomar ir com os navios pelo rio asima ate 

surgirem de fronte da cidade”.20  Portanto, a única hipótese para invadir a Filipéia era navegar até 

ela. Mas os inimigos seriam percebidos quando estivessem ainda ao longe, pois do alto da colina, 

onde estava a cidade, tinha-se uma visibilidade ampla de todo o entorno, e seriam alertados os 

contingentes disponíveis para assegurar a sua defesa. (FIG. 03) 

Defesa, administração, potencial econômico. Aspectos favoráveis que propiciaram a fundação da 

Filipéia naquele lugar específico, determinando a sua “imagem”, atendendo aos objetivos que 

geraram a existência daquele núcleo de povoamento. A Filipéia, ao surgir como resultado de um 

processo deliberado de ocupação da Capitania da Paraíba, vai ser também, um “centro de poder”, 

abrigandodos homens que representavam a administração e a justiça Real naquela capitania. Vai 

ter o papel de centro polarizador do subseqüente surgimento dos engenhos de açúcar no seu 

entorno e de centro de disseminação do catolicismo levado até as aldeias de indígenas das 

proximidades, através da ação catequética das ordens religiosas estabelecidas na cidade. 

Observando todos estes aspectos, justifica se afirmar que imagem e objetivos se entrelaçam. 

E no caso da Paraíba, do somatório de “todas as commodidades necessarias pera povoação” e 

para cumprimento dos objetivos da sua colonização, resultou que a Filipéia foi implantada em uma 

posição semelhante a de outras vilas e cidades do Brasil da mesma época. Enquanto a cidade do 

Salvador está situada na “Bahia de todos os Santos huma legoa da barra para dentro em hum 

alto, com o rosto ao poente sobre o mar da mesma Bahia”,21 a Filipéia dista três léguas da barra 

do Rio Paraíba, e está em um alto, à margem do Rio Sanhauá, cujas águas refletem os raios do 

pôr do sol. Próximo ao porto de ancoragem dos navios, havia um “formoso torno de agoa doce 

para provimento das embarcações” e em suas proximidades muita pedra para cantaria e fabrico da 

cal.22  (FIG. 04) 

Estes condicionantes já estavam contidos no Regimento que Tomé de Sousa recebeu enquanto 

primeiro governador geral do Brasil e fundador da cidade de Salvador. Recomendava o referido 

regimento que o sitio a ser escolhido para Salvador deveria ser “sadio e de bons ares e que tenha 

abastamça de auguoas e porto em que bem posão amarar os navios”.23 Portanto, o Regimento de 

Tomé de Sousa já trazia explícitos os fatores que foram determinantes na escolha do local para a 

fundação de Salvador: a disposição do porto, a salubridade e qualidade da terra, além de uma 

posição que assegurasse estar a cidade resguardada da observação direta de quem se 

aproximava pelo mar. 
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Portanto, essas semelhanças não resultavam do acaso, mas de uma deliberada busca de 

condições essenciais para suprir as necessidades básicas para a construção e sobrevivência de 

aglomerados urbanos que surgiam de „tábula rasa‟, para alcançar os objetivos almejados com a 

colonização do Brasil. 

E surgindo em terra virgem, a cidade de Filipéia começou a ser definida a partir da sua 

implantação em uma encosta, voltada para o Rio Sanhauá, que de imediato fazia remeter a sua 

imagem àquela de cidades portuguesas, como Lisboa e o Porto. Aqui levanta-se outra questão: no 

século XVI, qual a imagem de cidade que os portugueses tinham e levavam consigo para os 

novos territórios conquistados? Indaga-se em que medida o imaginário dos colonizadores se 

refletiu na construção das primeiras vilas e cidades brasileiras. Seriam estas resultado de uma 

tradição culturalmente incorporada na realidade portuguesa, ou refletiam uma formulação teórica 

de base renascentista que vinha tendo espaço em Portugal naquela época? 

Observa-se que a preferência “castreja” pelos lugares altos, escarpados e bem defendidos, 

caracterizou a paisagem em território português, com grande número de núcleos de povoamento 

Coroando morros, situação que ganhava preferência quando associada à presença de um curso 

de água, assegurando as vias de trânsito necessárias à sobrevivência e ao desenvolvimento do 

aglomerado. 

Este tipo de implantação antecedeu à ocupação romana, permaneceu sob a presença destes e 

perdurou durante a idade média. Foi adotada pelos mouros que ocuparam parte do território 

português, durante cerca de quatrocentos anos, e embora fosse um povo nômade, fixaram-se em 

aglomerados urbanos sempre que as condições se mostraram favoráveis. Na época moderna, 

uma retomada do crescimento da população portuguesa, implicou no surgimento de novos 

núcleos urbanos, ficando patente que este longo percurso de vivência “urbana” estava marcado 

por uma permanência nesse tipo de situação geográfica. 

Através de relatos de época, observa-se como os sítios escarpados estavam registrados no 

imaginário português. Damião de Góis em sua obra “Elogio da Cidade de Lisboa”, datada de 

1554, descortinou com seu olhar uma cidade que “sendo rainha dos mares, está implantada num 

contexto aprazível e favorável à sua grandeza, onde o mar e o rio se confundem para imprimirem 

amplitude e encanto à paisagem”.24 

Tratando sobre a implantação de Évora, disse André de Resende estar a cidade em uma “planura 

eminente e descoberta”.25  A partir do relato resultante da Embaixada do Rei Jorge da Boêmia a 

D. Afonso V, em 1466, visualiza-se outros núcleos urbanos situados no Alentejo: Évora-Monte, 
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uma cidade montanhosa e pequena; Estremoz, uma cidade e fortaleza situada em altíssima 

montanha; Elvas, uma cidade grande implantada numa eminência próxima a vales e ribeiras.26 

Tal preferência determinou que fossem exceção em Portugal, cidades situadas em planícies, e 

“mesmo as aglomerações desenvolvidas ao longo de uma praia ou da borda dos rios procuram, 

em lugar alto ou escarpado, um refúgio ou um apoio”.27 Essa implantação sobre sítio elevado, em 

geral, imprimiu outra característica à imagem de algumas dessas cidades: uma separação entre 

as partes alta e baixa da cidade, as quais abrigavam funções distintas, sendo a primeira 

residencial e a outra, portuária e comercial, a exemplo de Lisboa. 

Eram estas imagens de cidade que estavam registradas na mente dos portugueses do século XVI. 

Com a mobilidade decorrente da expansão ultramarina, muitos homens circularam de continente 

para continente, e por vezes, tais imagens de cidade os fazia recordar e encontrar um traço de 

identidade com a realidade de onde vinham. 

A exemplo, cita-se o relato deixado por Duarte Barbosa, concluído em 1516, o qual havendo 

nascido em Lisboa no final do século XV, viajou por todas as regiões então descobertas pelos 

portugueses na Índia, descrevendo os principais lugares e povoados por onde passou. 

Deparando-se com o desconhecido, registrou: 

“Entrando por Guandarim, que he pelo rio dentro, estaa hua grande e fermosa cidade que 

chamaom Cambaya, que he povoada de Mouros e Gentios: tem muy boas casas, muy altas, 

com janelas, e cobertas de telhas há nosa maneira, muy bem aruadas, com fermosas 

praças, e grandes edeficios, tudo de pedra e cal”.28 

Esclarecendo que se tratavam de povoações de mouros e gentios, chamava-lhe a atenção tudo 

que se assemelhava à “maneira” portuguesa de edificar: as casas de pedra e cal, com muitas 

janelas e cobertas de telhas, as cidades bem arruadas com praças, as muralhas com torres e 

ameias. Também não lhe passou desapercebido o fato da cidade de “Cambaya” estar situada 

“pelo rio dentro”, pois este era outro traço de identidade com a sua própria realidade. 

O acesso a essas novas realidades, associado à circulação das informações vinha ampliar o 

repertório de imagens, cabendo indagar até que ponto essas situações eram assimiladas e 

apropriadas pelos portugueses sendo, posteriormente, adotadas em outros lugares, a exemplo do 

Brasil. 

Ao mesclarem as imagens de suas próprias cidades com aquelas que íam tomando conhecimento 

nas mais variadas culturas dos territórios onde se fixaram, os portugueses definiam – ou 

redefiniam – seu modo de fazer cidade, somando-se a isso os ideais de época regidos pelos 

princípios urbanísticos renascentistas. Assim refazia-se a imagem de cidade que os portugueses 
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transferiam e adaptavam aos demais territórios posteriormente dominados. Diante disso, Russell-

Wood considera o urbanismo praticado pelos portugueses nos territórios ultramarinos como parte 

dessa mobilidade de idéias que caracterizou o processo de expansão do império colonial 

português, deixando “uma marca urbana indelével nos lugares onde se fixaram”.29 

 

O DESENHO 

Estavam colocados alguns fatores que tinham peso sobre a definição da cidade de Filipéia de 

Nossa Senhora das Neves: os objetivos da sua fundação, o sítio escolhido para a implantar e uma 

imagem de cidade que traziam na mente os seus fundadores. Cabe agora observar como se deu 

a construção do seu espaço urbano e avaliar qual pode ter sido o peso de tal fatores sobre a 

definição do seu desenho. 

O princípio de tudo foi a construção de um forte “de cento e cincoenta palmos [que] derão em 

quadra com duas guaritas, que jogão oito peças grossas huma ao revez da outra”. Em paralelo, foi 

edificada a pequena capela dedicada à Senhora das Neves, situada no alto da encosta onde a 

cidade foi implantada. Desta forma, a Filipéia assumia uma configuração própria das cidades 

portuguesas, ficando separada entre uma área baixa, nas margens do Rio Sanhauá – que ganhou 

o nome de Varadouro - e a cidade alta, cujo primeiro ponto de referência foi a dita capela. 

No Varadouro estava o porto, imprescindível para a existência da cidade, e deste chegava-se à 

cidade alta por meio de uma ladeira, referida em documento de 1604, como o “caminho de pé que 

vay para o Varadouro”.30 Deve-se levar em conta que a cidade estava sendo construída em 

terreno virgem, onde os caminhos eram definidos em função das necessidades básicas da 

população. Sendo assim, este caminho era fundamental, pois partindo do Varadouro, onde havia 

o porto, seguia em direção ao alto da encosta dando acesso ao “forte da cidade” e à Igreja Matriz. 

Na cidade alta, dominou uma outra lógica de organização do traçado urbano, onde o “acaso” que 

definia os “caminhos” foi substituído pela “razão” que delineava as “ruas” da Filipéia. Ali, na cidade 

alta, estava de fato a “cidade”, o “centro de poder”. Na cidade alta, as diversas funções que a 

Filipéia devia exercer naquela estrutura de colonização foram se concretizando através da 

arquitetura que surgia como uma expressão de poder, ou dos diversos poderes que deram 

fundamento à sociedade brasileira. O poder da Coroa portuguesa, a quem cabia defender e 

administrar o território sob seu domínio, nas vertentes política, jurídica e econômica. No mesmo 

patamar estava a Igreja Católica, portadora dos ensinamentos de Deus, imprescindíveis aos 

portugueses que povoavam a colônia, e fundamentais para catequizar e dominar uma população 

nativa. 

                                                 
29

 - RUSSELL-WOOD, A. J. R. Um Mundo em Movimento: portugueses na África, Ásia e América (1415-1808). Lisboa: Difel, 1998. p. 
277. 
30

 - CONFIRMAÇÃO de datas de terras nos arrabaldes da cidade, pertencentes ao Mosteiro de São Bento. 1604, Novembro, 21, 
Filipéia de Nossa Senhora das Neves. LIVRO do Tombo do Mosteyro de Sam Bento da Parahyba. Liv. 3. Revista do Arquivo Público 
Estadual de Pernambuco. Ano II. N. IV. Recife: Imprensa Oficial, 1949. p. 93-97. 



Além da primitiva capela da Senhora das Neves, logo elevada à condição de Matriz, o poder da 

Igreja Católica se revelou na cidade alta pela presença da Santa Casa da Misericórdia e dos 

conventos das ordens religiosas que desde os primeiros tempos se instalaram na Filipéia: 

Jesuítas, Franciscanos, Beneditinos e Carmelitas. 

Assim se organizaram estas ordens religiosas no espaço da nascente cidade. Estando a Igreja 

Matriz situada na porção norte da colina, os padres da Companhia de Jesus se instalaram, ao sul, 

na pequena capela de São Gonçalo, localizada próximo à aldeia dos Tabajaras, uma vez que 

trabalhavam na catequese destes índios.  

Em 1589, chegaram à Paraíba os franciscanos, que receberam por doação um terreno nas 

proximidades da Igreja Matriz, onde edificaram sua “casa ou recolhimento com doze cellas, 

claustro e officinas, com seu oratorio”.31 

Nos autos da visitação do Santo Oficio à Paraíba, em 1595, ficou registrada a existência da Igreja 

da Misericórdia, provavelmente em construção. Em 1599, vieram para a Filipéia os frades da 

Ordem de São Bento que iniciaram a construção de seu mosteiro e igreja no ano seguinte, 

implantado no início da Rua Nova, em frente ao largo que antecedia a Matriz. Possivelmente, em 

1600, os carmelitas edificavam seu mosteiro, também situado próximo à Igreja Matriz.  

Da mesma forma, era a cidade alta o lugar das poucas edificações que abrigavam o poder de Sua 

Majestade, pois denota-se que a princípio, a presença da Coroa portuguesa na Filipéia estava 

expressa através do seu corpo de funcionários e muito pouco representada em edificações. 

Entretanto, em documento datado de 1600, há referência à casa de câmara, cadeia e açougue, 

situada próximo à Matriz. Outras funções administrativas, ao que parece, estavam associadas ao 

forte da cidade, o qual servia também de residência para os capitães-mores da Paraíba, como 

menciona o seguinte documento: “Anno do Nascimento de Noso Senhor Jesu Cristo de mill e 

seisssentos e tres annos aos vinte e seis dias do mes de Abrill do dito anno no fforte desta sidade 

cazas da morada do senhor capitam-mor Francisco de Sousa Pereira”.32 

Reunindo estes escassos “baluartes” do poder temporal aos do poder da Igreja, ia se formando a 

imagem da Filipéia no início do século XVII, expressa através dessa arquitetura que pontuava a 

cidade alta, cabendo observar a estreita relação que havia entre as edificações de cunho religioso 

e a definição do traçado da cidade, o qual se descreve a seguir. 

A Rua Nova, marcou o início da ocupação da cidade alta, tendo a Igreja Matriz por ponto de 

partida. Entre as casas que desde a origem foram surgindo na Rua Nova, definiu-se um 

logradouro com uma largura superior ao que era usual para a realidade do Brasil colonial, até 

mesmo para a cidade de Salvador, a sede do Governo Geral. Tal fato pode ser entendido como 
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um indicativo da importância que foi atribuída àquela rua, pelos homens que fizeram nascer a 

Filipéia. 

Acredita-se mesmo, que a Rua Nova foi intencionalmente “traçada” com o fim de constituir um 

eixo ordenador do núcleo principal daquele germe de cidade, tendo também o objetivo de agregar 

ali a população. Ao longo deste logradouro, já em Novembro de 1588, se tem notícia sobre a 

doação de glebas para construção de residências. 

São conhecidos alguns documentos referentes a “datas de chãos” na Rua Nova, entre o final do 

século XVI e os primeiros anos do XVII. Em 1604, os beneditinos requisitaram a mercê de novas 

terras na Rua Nova, para serem acrescidas ao seu mosteiro. Os documentos relativos a esta 

doação aponta a existência da “rua que vay dar a Mezericordia”, eixo posicionado 

perpendicularmente à Rua Nova, e tendo a Santa Casa da Misericórdia por ponto referencial. À 

altura da confluência destas duas ruas, estava a “rua de Jesus limite desta cidade da Paraiba”.33 

Este mesmo ponto foi mencionado em outra carta de doação de lotes como sendo o “cabo da rua 

Nova hindo para as Aldeyas da banda do Loeste”, ou seja, para as aldeias dos Tabajaras onde 

estavam instalados os jesuítas.34  

Portanto, já em 1588, havia esta referência ao “cabo da rua Nova”. Seria isto um indicativo de que 

era pré-definido o seu início à porta da Igreja Matriz e também o seu fim? Não se trata de uma 

hipótese absurda pensar que a Rua Nova enquanto um espaço intencionalmente aberto para a 

ordenação e urbanização da Filipéia, tivesse ali o seu limite final, gerando uma maior 

concentração da população nas proximidades da Matriz.  

Em cartografia produzida por volta de 1640, a Rua Nova aparece com evidência, mostrando 

também, que a partir da esquina da Rua da Misericórdia, esta estreitava-se, parecendo que ali se 

chegava ao seu fim e ao “limite desta cidade da Paraiba”. A partir daí deveria transformar-se em 

um caminho – a Rua de Jesus - que levava até a capela dos jesuítas e a aldeia de Piragibe. Esse 

caminho, provavelmente, entrou em desuso quando esses padres foram expulsos da capitania, 

em 1593, ou devido à formação da Rua Direita. (FIG. 05) 

Definiam-se os quarteirões da Rua Nova, tendo do lado Oeste a presença marcante do Mosteiro 

de São Bento. Através da documentação relativa às transações de compra, venda e doações de 

terras, é possível chegar a duas constatações: a primeira, verificar que no início do século XVII a 

Rua Nova já se encontrava com um considerável índice de ocupação, e em seus imóveis residiam 

homens da administração pública e ricos proprietários rurais. A segunda, identificar uma constante 

na dimensão dos quintais e uma pequena variação na largura das testadas, indicativo de que 

havia uma regularidade no tamanho dos lotes urbanos, provavelmente definido por alguma 
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determinação da Câmara e sempre fiscalizado pelo Tabelião, pelo Meirinho e outros oficiais, aos 

quais cabia fazer a demarcação das terras concedidas. Sendo o lote a menor parcela da 

organização urbana e havendo homogeneidade na dimensão dos mesmos, o somatório destas 

unidades vai resultar em quarteirões de relativa uniformidade. 

Considerando que na Filipéia os primeiros quarteirões formaram-se a partir do agrupamento de 

lotes mais ou menos homogêneos, situados na margem da Rua Nova, estes vão reproduzir a 

original intenção de regularidade que determinou o traçado dessa rua enquanto eixo ordenador da 

espacialidade da cidade alta. Ao que parece, a regularidade era um princípio que regia as partes – 

edifícios, lotes e quadras – com o objetivo de obter um conjunto urbano ordenado. 

A partir desta “lógica”, a Rua Direita seria uma conseqüência da gradual construção dos 

quarteirões localizados no lado nascente da Rua Nova, e da reunião de edificações de caráter 

religioso – a Santa Casa da Misericórdia, os conventos dos carmelitas e dos franciscanos e a 

capela dos jesuítas – também implantadas à leste daquele logradouro. 

Dois importantes pontos referenciais marcam a Rua Direita: ao Norte, o convento dos 

franciscanos, e ao Sul a capela jesuítica de São Gonçalo, sendo o seu traçado uma linha reta e 

paralela à Rua Nova, com o seu início e o seu fim balizados por “baluartes do poder” da Igreja. 

Mas pouco se sabe sobre o princípio da ocupação dessa rua, pois os registros de época não 

favorecem esse conhecimento. No entanto, valendo-se de uma documentação posterior, é 

possível constatar que nas primeiras décadas do século XVII, muitas casas estavam aí edificadas. 

O certo é que as ruas Nova e Direita foram os eixos da ocupação da cidade alta, e toda a 

cartografia do século XVII, deixa evidente um adensamento de edificações nos quarteirões 

definidos por elas, na extensão compreendida entre o convento franciscano e a Igreja da 

Misericórdia. Embora um estrangeiro, como o holandês Elias Herckman, achasse que a Filipéia, 

em 1639, parecia “escassamente edificada e com muito terreno desoccupado”,35 o sargento-mor 

Diogo de Campos Moreno, conhecendo as dificuldades enfrentadas para o povoamento daquela 

capitania, havia anteriormente emitido uma opinião contrária, identificando um percurso de 

desenvolvimento da cidade, que com o tempo se tornaria “hum dos maes particulares povos de 

toda a costa” do Brasil.36 

Este desenvolvimento está expresso na ciração de um largo, em 1610, exclusivamente destinado 

a sediar a casa de câmara e cadeia, ficando este espaço situado à margem da Rua Direita, 

obedecendo a regularidade que vinha caracterizando a construção da malha urbana da cidade. 

No Largo da Câmara, foi erguido o pelourinho: “uma columna de forma oitavada, terminando por 

uma bandeirola armada sobre um cutello e pouco abaixo, dois braços de ferro cruzados com 
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argolões na extremidade”.37 A partir de então, distanciavam-se espacialmente os representantes 

dos poderes que regiam a colônia - a Igreja Católica e a Coroa portuguesa – cada qual assumindo 

um espaço exclusivo, reforçando a presença desses poderes. 

O lento processo de crescimento da cidade, decorrido nas primeiras décadas do século XVII, ficou 

registrado na cartografia posteriormente produzida durante o período da ocupação holandesa, na 

qual se identifica o início da formação de uma nova rua, paralela à Rua Direita, principiando diante 

do adro do convento dos carmelitas e passando pelas traseiras da casa da câmara, edifícios que 

marcaram o avanço da Filipéia em direção ao Leste. Novamente, detecta-se a ocorrência de uma 

estreita relação entre os “baluartes do poder” e o traçado das ruas, bem como a permanência da 

regularidade, podendo-se aplicar neste caso a mesma “lógica” construída para justificar a 

localização da Rua Direita, fundamentada em um somatório de lotes e quarteirões, associados 

aos edifícios referenciais. (FIG. 06) 

Talvez estas constatações possam justificar o diferencial detectado no produto urbano da Filipéia, 

pois ao observar o traçado das suas primeiras ruas, logo se percebe que não houve aqui o 

“significativo abandono” e o “desleixo” que Sérgio Buarque de Holanda apontou ser uma 

característica das cidades portuguesas construídas no continente americano.38 Houve sim, uma 

intenção de regularidade, resultando que as peças deste puzzle urbano se encaixam de tal 

maneira que leva a acreditar na possibilidade da existência de um plano pré-definido para a 

cidade, apesar de não haver qualquer indicativo concreto sobre o mesmo. 

Em contrapartida, ultrapassando os limites daquela “cidade ordenada” que se desenvolveu no alto 

da encosta a partir da presença da Igreja Matriz, a população ia ocupando os espaços disponíveis 

e construindo a vida de acordo com suas necessidades cotidianas. 

A invasão holandesa, a partir de 1634, veio interromper o processo de construção da cidade de 

Filipéia, o qual só foi retomado no final do século XVII, após decorridos muitos anos da expulsão 

dos invasores, em 1654. 

 

Conclusão 

Esbarra-se no desconhecimento de um plano urbano para a Filipéia, o qual poderia elucidar os 

princípios adotados para a sua configuração espacial. No entanto, reafirma-se: houve intenção de 

regularidade para o traçado da cidade, sendo este um procedimento que se enquadrava no 

contexto do pensamento urbanístico da época, assentado sobre uma vertente renascentista, ou 

como permanência de um modo de organizar as cidades que não ficou totalmente esquecido no 

Portugal medieval. E na Filipéia esta busca estaria favorecida pela fundação de um povoamento 
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em tábula rasa, pela comodidade do sítio, pela delineação de uma estrutura inicial regular e 

regulamentada por uma Câmara atenta à manutenção deste ordenamento. 

Através da análise aqui desenvolvida, observa-se na Filipéia um traçado de linhas paralelas e 

perpendiculares, compondo quarteirões de desenho regular e dimensões mais ou menos 

próximas. Buscando alguma referência no universo do urbanismo luso, encontra-se um paralelo 

deste desenho nas vilas criadas em Portugal, entre a segunda metade do século XIII e as 

primeiras décadas do século XIV, correspondendo aos reinados de D. Afonso III (1248-1279) e D. 

Dinis (1279-1325). 

As guerras travadas com os muçulmanos para conquista de territórios, bem como os conflitos com 

Castela, foram determinantes para que estes reis tomassem medidas para o repovoamento das 

áreas conquistadas e para a reorganização do Reino, promovendo a fundação de novas vilas 

situadas no interior e em posição de fronteira, de modo a que atendessem aos objetivos 

almejados: a defesa, associada a um maior controle do comércio e da administração civil, religiosa 

e militar. Portanto, estas vilas eram fundadas com o objetivo de promover uma “colonização 

interna” em Portugal, o que implicava uma idéia de objetivos pré-definidos que abrangia, também, 

o planejamento da estrutura física desses núcleos de população. 

Estes eram objetivos idênticos àqueles que motivaram a fundação da capitania da Paraíba e da 

cidade de Filipéia. Assim, se justifica que perante objetivos comuns, e sendo esta cidade de 

iniciativa da Coroa portuguesa, o poder régio tomasse por parâmetro um “modo de fazer cidades 

regulares à portuguesa”, o qual havia demonstrado ser eficaz para os objetivos almejados. 

Quanto ao desenho urbano, as vilas portuguesas, a exemplo de Viana do Castelo ou Nisa, se 

caracterizavam por uma regularidade da malha urbana, com ruas principais cortadas por outras 

ruas secundárias perpendiculares, formando um conjunto de quarteirões de perímetro regular e de 

dimensões idênticas, com uma estrutura de loteamento igualmente regular.39  

Estas vilas planejadas com características de regularidade, expressavam uma ação de poder que 

estava na base daquela iniciativa de povoamento e ordenamento do Reino. Da mesma forma, 

este desenho foi empregado quando no processo de expansão ultramarina, se fez necessário 

racionalizar a colonização, perante a intenção de povoar e defender um território. Cita-se o 

exemplo da ocupação das ilhas atlânticas, verdadeiras “plataformas de apoio à própria expansão”, 

onde são encontradas cidades com características morfológicas idênticas a das vilas medievais 

de traçado regular: Funchal, na Ilha da Madeira, e nos Açores, Ponta Delgada e Angra do 

Heroismo. 

Portanto, sendo a criação da capitania da Paraíba e a fundação da cidade de filipéia, resultado 

também de uma ação do poder régio português, é possível estabelecer uma ligação entre o 
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“discurso” que gerou a criação da Filipéia e o seu “desenho” urbano caracterizado pela 

regularidade. Desenho este também condicionado pelo sítio escolhido para sua implantação e 

pela transferência de uma “imagem” de cidade que seus fundadores traziam na mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

FIG. 01                                                                     FIG. 02 

Cidade do Porto e barra do Rio Douro                    Cidade da Filipéia e barra do Rio Paraíba 

Fonte – Atlas de João Teixeira                                Fonte – Descripção de todo o marítimo... 

         

FIG. 03 

Carta da barra do Rio Paraíba, em 1609, segundo o sargento-mor do Brasil Diogo de Campos 

Moreno 

Fonte – Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo 



 

FIG. 04 

Gravura intitulada “Parayba”, que ilustra o livro de Gaspar Barleus. 

FONTE – REIS FILHO, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial. (cdrom) 

 

FIG. 05 

Frederyce Stadt c. 1640 

FONTE – REIS FILHO, Nestor Goulart. Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial. (cdrom) 



 

FIG. 06 

Afbeeldinghe van Pariba ende Forten (1634) 

FONTE – IMAGENS da formação territorial brasileira. Rio de Janeiro: Fundação Emílio Odebrecht, 

1993. 

 

 

 


