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Retomando a reflexão sobre a relação entre o projeto de colonização definido pela 

coroa portuguesa para o Brasil, e a forma urbana dos núcleos de povoamento 

erigidos como parte da estratégia de ocupação do território, analisa-se a cidade de 

Filipéia de Nossa Senhora das Neves em dois tempos. Primeiro, enquanto núcleo 

fundacional da capitania da Paraíba, erigido em 1585, e fundamental ponto de apoio 

para o projeto de colonização do litoral setentrional do Brasil. Naquele momento 

configurou-se uma cidade com ruas e travessas ortogonais, definindo quarteirões 

retangulares que foram sendo progressivamente ocupados até quando a invasão 

holandesa, em 1634, veio interromper este processo de construção.  

Estando novamente sob o poder régio português, em 1654, teve início a 

reconstrução da cidade, então denominada de Paraíba, e seu lento crescimento 

verificado ao longo de todo o século XVIII. No contexto brasileiro da época, a 

capitania estava à margem das estratégias de colonização da coroa, fato que vai se 

revelar no traçado da cidade, não mais ordenada a partir de princípios de 

regularidade. Portanto, nosso objetivo é identificar quais foram as implicações para a 

forma da cidade da Paraíba, o fato de não mais fazer parte das estratégias políticas 

da coroa portuguesa, no século XVIII. 
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A fim de desenvolver a abordagem aqui proposta, filiamo-nos aqueles autores que 

apontam a existência de um “projeto de colonização” para o Brasil, no século XVI.1 

(REIS FILHO, 1968, p. 15) Sendo contraditórias as opiniões sobre esta questão, 

afirmam diversos autores que sob o regime das capitanias hereditárias a ação do 

poder régio português era restrita, inviabilizando um projeto mais abrangente de 

colonização. Consequentemente, não havia um “projeto de urbanização” e o 

povoamento do território brasileiro resultando, basicamente, da ação dos donatários 

ocorria de forma “aleatória”, pois não havia um plano de ocupação definido pela 

Coroa portuguesa. (DELSON, 1997 e SANTOS, 1968) 

Outros autores consideram que a introdução do Governo Geral foi o marco inicial 

desse “projeto”, consolidado em meados do século XVII, como resultado de 

mudanças na política metropolitana, direcionada para a centralização comercial e 

administrativa. Esta realidade foi sendo alterada, progressivamente, com a criação 

das capitanias reais. 2 (DELSON, 1997, p. 7)  

Estudos mais recentes demonstram que, em finais do século XVI, a coroa 

portuguesa já definia algumas estratégias para a conquista e ocupação do território 

brasileiro, delineando um “projeto de colonização”. Entre estas estratégias estava a 

conquista e ocupação do litoral setentrional do Brasil, levada a cabo por uma ação 

direta do poder régio metropolitano. (ALCÂNTARA e DUARTE, 2001, p. 283-298) 

Estava esse “projeto”, em específico, fundamentado na criação de capitanias reais e 

de uma série de fortificações e cidades, posicionadas em pontos chave ao longo da 

costa, visto que nestas eram assentadas as bases da colonização. Constata-se a 

existência de uma “estratégia” de povoamento para aquela região obedecendo a 

uma prévia definição dos pontos a serem ocupados em função dos planos de 

conquista e colonização.  

Nesse contexto, a cidade Filipéia constituiu um meio para consolidar a ocupação da 

capitania da Paraíba, alicerçada em parte, nas instituições instaladas no espaço 

urbano: a Alfândega, a Fazenda, a Câmara, bem como nos conventos das ordens 

religiosas representando o poder da Igreja Católica. Dessa forma, a cidade reunia 

“funções” que a afirmava como um “centro de poder” dentro da “engrenagem” 

colonial, alimentada pela riqueza produzida na área rural, mas administrada e 

inspecionada pelos representantes do poder régio ali sediado. 
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Sendo assim, se justifica que estes “centros de poder” criados para atender “ao bem 

do serviço” da Coroa portuguesa fossem fundados observando um certo 

planejamento do traçado urbano. Paulo Ormindo de Azevedo retomou a idéia de que 

no Brasil: 

“o surgimento de vilas e cidades de traçado regular está associado, 
fundamentalmente, a razões sociopolíticas. Sem uma decisão 
sustentada por um forte poder político, não se fundam, nem 
progridem, cidades criadas artificialmente e, na maioria dos casos, 
em sítios virgens ou hostis. O traçado geométrico não é só a 
expressão desta decisão férrea, como um requisito de racionalidade 
indispensável à economia, controle e êxito do empreendimento”. 3  
(AZEVEDO, 1998, p. 63)  

Esta idéia se enquadra com coerência ao caso da Filipéia: cidade de traçado 

regular, criada sobre tabula rasa por decisão régia, tendo por objetivo dar suporte ao 

processo de colonização da Capitania da Paraíba e da região setentrional do Brasil. 

 

A FILIPÉIA: UMA CIDADE NA ESTRATÉGIA DE COLONIZAÇÃO DO BRASIL NO 

SÉCULO XVI  

 

Ao final do século XVI, a coroa portuguesa via a necessidada de tomar para si o 

domínio sobre as margens do Rio Paraíba, pois constituía uma via de acesso a 

áreas de grande potencialidade econômica, tanto pelas ricas matas de pau brasil, 

como pelas férteis várzeas propícias ao cultivo da cana-de-açúcar e construção de 

engenhos. Ao mesmo tempo, estando ocupada esta região, colocava-se um 

obstáculo à presença francesa e à ação dos Potiguaras que ameaçavam o 

desenvolvimento das vizinhas capitanias de Itamaracá e Pernambuco. Portanto, 

conquistar e ocupar as margens do Rio Paraíba era uma medida estratégica que 

possibilitaria tanto a exploração econômica, quanto a defesa de toda a região. 

Parece evidente que nesse processo de conquista, envolvendo um significativo 

investimento financeiro e humano, não havia lugar para medidas tomadas ao 

“acaso”, por não se tratar de uma ação pontual, mas sim, parte de um “projeto” mais 

abrangente para efetivar a posse do território que se estendia desde a Paraíba até a 

Linha de Tordesilhas.  
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Alguns dados confirmam haver uma estratégia pré-definida para esta ação que tinha o 

Rio Paraíba como elemento definidor do povoamento da capitania. Como exemplo, 

consta a ordem contida no regimento entregue a Frutuoso Barbosa, capitão-mor da 

conquista da Paraíba entre os anos de 1579 e 1582, para a construção de um forte 

no Cabedelo, declarando ser a margem norte daquele rio o sitio em que deveria estar 

colocado. (MOURA FILHA, 2005, p. 139)  

Quando por fim surgiram as condições para a fundação da cidade, em 1585, esta foi 

assentada em uma planície elevada, próxima a um porto de excelentes condições 

de ancoragem, fontes de água doce, pedra para cantaria e produção da cal 

necessárias à fábrica das edificações daquele nascente núcleo urbano. Aquele sítio 

foi preferido por reunir estas e outras vantagens, pois era conhecida a fertilidade das 

terras do seu entorno, representando a cidade o ponto de apoio para avançar com a 

exploração econômica da região, ao mesmo tempo que assegurava, por fim, a 

incorporação daquela capitania aos domínios da Coroa portuguesa. Assim surgia a 

cidade como resultado de uma estratégia de ocupação da região, e direcionada 

pelas condições geográficas e por decisão política. 

Abrigando a representação do poder régio português e diversas ordens religiosas, a 

cidade se organizou, registrando Diogo de Campos Moreno, em 1609, que já se via 

formada na Filipéia “hua rua de muy boas cazas de pedra e cal que se vão 

acabando e outras de taipa que tudo promette aver de ser lugar formozo ben 

asentado muito sadio”. (RELAÇÃO das praças fortes, 1609, fl. 10) 

Transcorridas algumas décadas da fundação da Filipéia, a Paraíba foi dominada 

pelos holandeses, sendo a cidade minuciosamente descrita pelo governador Elias 

Herckman, em 1639. Estava “situada ao comprido sobre a eminencia do monte que 

fica defronte da Bahia do Varadouro. Contam-se n’ella seis egrejas e conventos”. 

Entre as casas monásticas, enumerou o convento dos franciscanos, “o maior e o 

mais bello”, e os conventos dos beneditinos e dos carmelitas, ainda inacabados. 

(HERCKMAN, 1911, p. 89)  

Além dos conventos, Elias Herckman disse ser a Igreja Matriz a principal delas e 

“uma obra que promette ser grandiosa”, embora por concluir. A Igreja da 

Misericórdia estava “quase acabada” servindo à população “em logar da matriz”. Por 

fim, referiu-se “a sexta e última egreja”, na verdade a pequena capela de São 
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Gonçalo,  que havia pertencido aos jesuítas e assinalava “o limite extremo da 

cidade”. (HERCKMAN, 1911, p. 89)  

Esta se estendia desde a capela de São Gonçalo até o convento dos franciscanos, 

com um comprimento de aproximadamente “um quarto de hora de viagem”, mas se 

achava “escassamente edificada”. Entre os demais edifícios apenas chamava a 

atenção que “pouco mais ou menos no meio da cidade e do lado do sul fica a casa 

do Concelho com a praça do mercado” onde estava o pelourinho. (HERCKMAN, 

1911, p. 90)  

A Filipéia se organizava em torno destas igrejas, sendo a Matriz o ponto de partida 

da Rua Nova, paralela a Rua Direita, que ligava o convento dos franciscanos à 

Capela de São Gonçalo. Em sentido perpendicular, estas duas ruas eram cortadas 

pelas travessas que se encaminhavam para a Santa Casa da Misericórdia e para o 

Convento do Carmo. Entre estas vias estavam definidos os quarteirões que 

compunham o pequeno aglomerado da cidade alta, com uma regularidade 

característica do urbanismo português daquela época, como ficou registrado na 

cartografia produzida pelos holandeses.  

Observa-se a formação de uma cidade cujas ruas claramente designadas – Rua 

Nova e Rua Direita – faziam a ligação entre edifícios referencias e  definiam um 

traçado ortogonal em conjunto com as vias transversais. Reforçamos esta 

informação por marcar um contraponto a ser utilizado quando da observação desta 

mesma realidade, no século XVIII. 
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Fig 1 - Recorte de cartografia holandesa, destacando a cidade da Filipéia e o 

traçado das ruas Nova e Direita. Frederyce Stadt  c. 1640. 

Fonte – REIS FILHO, 2000 

 

Torna-se relevante atentar que na Filipéia, desde os primeiros tempos, houve uma 

vigilância da Câmara limitando os direitos privados para garantir os interesses 

públicos e assegurar algum ordenamento da cidade. Quando em 1587, a Câmara 

concedeu um lote de terra de “sincoenta braçaz da banda dos manguez no 

Varadouro para cazas e quintal” acrescentou a recomendação: “não prejudicando 

aos caminhoz e serventias desta povoação”. (CARTA DE SESMARIA. Revista do 

Arquivo Público Estadual de Pernambuco, 1948, p. 13-15)  A mesma atenção 

manteve, em 1604, ao confirmar a posse de terras que o Mosteiro de São Bento 

detinha nos arrabaldes da cidade, determinando que fosse passada a “carta aos 

padres como pedem ficando as ruas e travessas livrez e serventiaz que estam em 

custume”. (CONFIRMAÇÃO DE DATAS DE TERRA. Revista do Arquivo Público 

Estadual de Pernambuco, 1949, p. 93-97) 

Em oposição a essa “cidade ordenada” que se desenvolveu no alto da encosta, 

estava a área do porto, ou Varadouro, aonde a população ia ocupando os espaços 

disponíveis e construindo a vida de acordo com suas necessidades cotidianas. Uma 

carta de confirmação de posse de diversas glebas pertencentes à Ordem de São 

Rua Nova 

Rua Direita 
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Bento, datada de 1604, registrou a ocupação desta área e algumas das vias de 

comunicação ali existentes: o “caminho de pé que vay para o Varadouro”, a “rua dos 

Castilhanos”, a “rua Real” . (CONFIRMAÇÃO DE DATAS DE TERRA. Revista do 

Arquivo Público Estadual de Pernambuco, 1949, p. 93-97) 

Este documento permite conhecer a realidade que estava para além da “cidade 

formal” implantada por iniciativa da Coroa portuguesa, demonstrando como o 

cotidiano da população ia definindo espaços e forçando o surgimento de outras vias 

de comunicação. 

 

 

Fig. 2 - Recorte de cartografia holandesa, destacando a cidade da Filipéia. 

Afbeelding der Stadt em Fortressen van Parayba. 1635. 

Fonte – REIS FILHO, 2000 

 

A PARAÍBA: UMA CIDADE À MARGEM DAS ESTRATÉGIAS DE COLONIZAÇÃO 

DO BRASIL NO SÉCULO XVIII  

 

Entre os anos de 1634 a 1654, a Capitania da Paraíba esteve sob o domínio 

holandês. Após este período, a imagem apreendida era de total ruína: plantações 
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devastadas, povoações e engenhos destruídos, indicando que seria necessário 

muito tempo para retomar a ordem. Tendo sido restrito o apoio de Portugal na 

guerra contra os holandeses para a  reconquista do Nordeste brasileiro, o mesmo 

ocorreu no auxílio para reconstrução da região, em especial no caso da Paraíba, 

que naquele momento estava à margem dos interesses da Coroa Portuguesa.  

Em geral, as áreas de produção de açúcar enfrentavam tempos difíceis, decorrente 

do declínio no comércio do produto, da exploração das minas e de mudanças na 

política de colonização, fatos que retiravam do Nordeste parte da evidência que 

detinha, desde o século XVI. Ao mesmo tempo, crescia o território ocupado, 

deslocando os interesses do poder régio para outras regiões do Brasil.  

Neste contexto, era pouco promissora a situação da Paraíba. Sintetizou Elza Regis 

de Oliveira, que desde a expulsão dos holandeses, a capitania viveu mergulhada em 

uma “crise de longa duração”, a qual se projetou ao longo do século XVIII. 

(OLIVEIRA, 1985, p. 67) 

No início daquele século, a Paraíba continuava tentando recuperar sua indústria 

açucareira, no entanto, esse processo foi dificultado pela conjuntura geral e pelas 

secas e enchentes que marcaram este tempo. 4 Apesar das iniciativas dos 

governadores para reerguer a economia da capitania, não encontravam apoio da 

Coroa Portuguesa, sendo por fim a Paraíba anexada à Pernambuco, em 1756, 

decisão que fazia parte da política pombalina de conter gastos e enfrentar a crise 

que transcorria em Portugal.   

Com esta medida, a capitania passou a depender completamente das decisões 

impostas pelos governadores pernambucanos, retardando ainda mais o 

desenvolvimento da economia paraibana. Novo golpe foi deflagrado, em 1759, com 

a criação da Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, também inserida 

na política econômica do Marquês de Pombal. 

As mudanças viriam nas duas últimas décadas do século XVIII, com a extinção da 

Companhia de Comércio, em 1780, e a recuperação da autonomia administrativa, 

em 1799. No entanto, não se verificou um processo rápido de desenvolvimento na 

Paraíba, uma vez que os vínculos com Pernambuco, resultando de um processo de 

longa duração, não podiam ser quebrados de uma só vez. (OLIVEIRA, 1985, p. 114) 
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Esta trajetória, marcada por tantos percalços de ordem política e econômica, 

também se refletiu no lento processo de reconstrução da antiga Filipéia, ou cidade 

da Paraíba, como passou a denominar-se após a expulsão dos holandeses. A 

cidade era, então, a sede de uma capitania empobrecida e sem expressão para as 

estratégias de colonização então adotadas, fato que não atraia a atenção e 

investimentos do poder régio. 

Sendo assim, entre o final do século XVII e primeiras décadas do século XVIII, 

verificou-se a lenta reconstrução do que havia sido perdido durante o tempo dos 

holandeses: os engenhos, as fortificações, as igrejas e conventos. Ainda na primeira 

metade do século XVIII, começaram a ser erigidos edifícios mais “modernos” e 

enquadrados na linguagem arquitetônica da época, tendo destaque as igrejas das 

ordens religiosas, que investiam na renovação de suas casas. Surgiram também 

outros edifícios resultantes das mudanças na estrutura da sociedade: igrejas de 

irmandades, colégio, seminário, casa dos contos. 

Dois aspectos devem ser considerados ao observar a cidade daquela época: 

renovavam-se ou propunham-se novas edificações, mas estas se assentavam, em 

geral, sobre a estrutura urbana definida desde a sua fundação, a qual também foi 

determinante para definição do limitado crescimento que a malha urbana teve 

durante o século XVIII. 

Mantinham-se as antigas ruas – Nova e Direita - e suas travessas. Para além 

destas, a cidade se expandiu sem observar as linhas regulares definidas pelo 

traçado primitivo, mas desenvolvendo-se entre caminhos que ligavam pontos 

essenciais do cotidiano da população: a fonte de água, as cacimbas, o porto, os 

engenhos, etc. 

Isto fica evidente ao observar-se a planta elaborada pelo Capitão Manuel Francisco 

Grangeiro, em 1692, abrangendo a área compreendida entre o Rio Sanhauá e a Rua 

Nova, visando demarcar as terras pertencentes ao Mosteiro de São Bento. Nesta 

foram representados alguns pontos específicos, como o mosteiro beneditino, a 

alfândega, o porto, a capela de São Pedro Gonçalves. E referenciadas algumas vias, 

assim denominadas: a estrada que “vai das cacimbas ate a porta da igreja do 

Rosário dos Pretos”, a “rua do Varadouro para as cacimbas e  portinho” a “estrada 

ou caminho do carro para a cidade, e da cidade para o Varadouro”. Verifica-se que 

estas ruas, estradas e caminhos, definidas a partir dos percursos trilhados pela 
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população, não recebiam nem mesmo nomes específicos – a exemplo das ruas 

Nova e Direita - e estavam atreladas à morfologia do terreno, sem nenhuma relação 

com o traçado regular que caracterizava o núcleo inicial da cidade. Marca-se, 

novamente, o já referido contraponto entre a Filipéia do século XVI e a cidade da 

Paraíba do século XVIII.  

Naquele momento, as igrejas edificadas pelas irmandades também serviam como  

pontos referenciais para construção do espaço urbano. Como exemplo, a Igreja de 

Nossa Senhora das Mercês, concluída em 1741, tinha a frente um largo que desviou 

o trajeto da Rua da Cadeia que se formava paralela à Rua Direita. A Igreja da Mãe 

dos Homens Pardos, juntamente com a Bica do Tambiá, definiram um dos eixos de 

expansão da cidade, aberto sem qualquer atenção à regularidade de traçado, mas 

apenas como percurso necessário à população.  

A cidade da Paraíba crescia lentamente, ao longo do século XVIII, cercando a 

reduzida estrutura urbana remanescente do século XVI e sem qualquer relação de 

continuidade com o traçado ortogonal que a caracterizava. Estava em construção 

uma cidade na qual a “ordem”, anteriormente observada, não constituía mais ponto 

fundamental. Estava em construção uma cidade  que ficara a margem das 

estratégias e políticas de colonização daquela época. 
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Fig 3 – Planta de parte da Cidade da Paraíba, elaborada pelo Capitão Manuel 
Francisco Grangeiro, com as seguintes indicações: 
A –  “esta estrada vai das cacimbas ate a porta da igreja do Rosário dos Pretos” 

B – “rua do Varadouro para as cacimbas e  portinho” 

C - “estrada ou caminho do carro para a cidade, e da cidade para o Varadouro” 

D – “rua do Varadouro para a cidade” 

Fonte – Livro do Tombo do Mosteyro de Sam Bento da Parahyba, 1949. 

 

NOTAS 

1 - Nestor Goulart considera que a urbanização é parte de um processo social que 

determina o aparecimento ou transformação dos núcleos de população, tendo 

particular peso os fatores econômicos, os quais são o fundamento principal do seu 

raciocínio. Sendo assim, a urbanização do Brasil colonial estava em consonância 

com a política de colonização imposta por Portugal. Analisando as linhas mestras da 

política de colonização chega-se à compreensão da decorrente política específica de 

urbanização. (REIS FILHO, 1968, p. 15) 

2 - Roberta Marx Delson concluiu que embora um “plano diretor” abrangente para o 

povoamento do Brasil só tenha ocorrido no século XVIII, desde que Tomé de Souza 

A 

B 

C 

D 
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chegou à Bahia trazendo a “traça” da cidade de Salvador, havia indícios da atenção 

da Coroa portuguesa para com a estruturação dos centros urbanos mais importantes 

da sua colônia. (DELSON, 1997, p. 95) 

3 - Segundo Paulo Ormindo, “Temos que reconhecer, porém, que a grande maioria 

das cidades de padrão geométrico, especialmente em quadrícula, são cidades 

novas, ou seja, fundadas para satisfazerem objetivos políticos bem definidos. Devido 

ao seu caráter artificial e, em muitos casos, localização em territórios despovoados, 

estas cidades requerem um plano de desenvolvimento prévio, com a realização de 

grandes investimentos públicos e oferecimento de vantagens e privilégios a novos 

moradores, que lhes permitam atingir uma dimensão mínima, em pouco tempo, 

tornando-se viáveis e irreversíveis. A satisfação de todas essas condições exige que 

as cidades novas sejam apoiadas em uma decisão política muito forte, sem a qual 

elas não vingam”. (AZEVEDO, 1998, p. 42) 

4 - Com cinco anos de seca, entre 1710 e 1715, foram incalculáveis os prejuízos e 

houve grande mortandade de escravos. Em 1725 não se fez nos engenhos da 

capitania nenhuma caixa de açúcar. Em 1729, uma cheia inundou as várzeas, 

destruindo os engenhos e canaviais.Em 1731, foram produzidas apenas 95 caixas 

de açúcar, ficando prejudicada a Fazenda Real pela diminuição na arrecadação dos 

dízimos.  (OLIVEIRA, 1985, p. 76-79)  
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