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Resumo 

O presente trabalho analisa a forma urbana das cinco vilas de índios fundadas na Capitania da 

Paraíba durante o período pombalino. Todas foram criadas entre 1762 e 1765, como parte do 

conjunto de refundações de aldeamentos do Bispado de Pernambuco. Concluiu-se que, nestas 

vilas, o antigo pátio de aldeamento é absorvido, sem preocupações de regularização do traçado 

ou da arquitetura, diferentemente do que então ocorria em outras Capitanias, como Pará, Mato 

Grosso e Porto Seguro. Incorpora-se, também, neste processo, a peculiar implantação das igrejas 

(junto às encostas, como forma de baliza do território) e a sutil relação com o relevo e a 

hidrografia que estavam presentes nos aldeamentos. Apenas na vila do Pilar (em que a população 

branca rapidamente sobrepujou a indígena), chegou a ser construída uma Casa de Câmara, à 

qual se associou uma segunda praça – sem, porém, modificar essencialmente o traçado existente. 



 2

1. A urbanização pombalina e a Capitania da Paraíba  

O século XVIII e, em especial, o período pombalino têm constituído campo importante da 

historiografia da urbanização1 de origem portuguesa. Os trabalhos de FRANÇA (1987, primeira 

edição em 1965) e DELSON (1997, primeira edição em 1979) foram as matrizes de estudos em 

que se abordam (muitas vezes de forma conjunta) a política urbanizadora abrangente e 

continuada no tempo; a ampla atuação dos engenheiros militares, da arquitetura ao território; e os 

traçados regulares/geométricos como corolário e síntese de um percurso cultural enraizado na 

tradição. As abordagens regionais de CORREIA (1984), FLEXOR (1988) e  ARAUJO (1998, 

dissertação defendida em 1992) foram as “pontes” que levaram à recente multiplicação de 

pesquisas que incluem, entre outras as de SILVA (2002), FONSECA (2003), LOPES (2005), 

MEDEIROS (2007) e JUCÁ NETO (2007). Algumas mais ligadas à história da cidade, outras à 

história social, estas abordagens têm ajudado a compor um mosaico do que significaram os 

processos em tela em todo o Brasil. 

A urbanização setecentista da capitania da Paraíba foi alvo de dois estudos parciais: SANTOS 

(1999) trata de toda a capitania, na segunda metade do século, mas as questões ligadas à história 

da cidade, e especificamente à forma urbana, são colocadas tangencialmente; já SARMENTO 

(2007) vincula-se diretamente a estes campos disciplinares, com foco exclusivo nas duas vilas 

criadas no Sertão da Capitania entre 1697 e1800. 

O presente trabalho é uma contribuição ao debate exposto, e se propõe a analisar, sob o ponto de 

vista da forma urbana, as cinco vilas vinculadas à política pombalina fundadas nas proximidades 

da costa da Capitania da Paraíba entre 1762 e 1765, todas a partir de aldeamentos indígenas. 

Como parte de uma pesquisa maior, relativa à organização deste território, em suas diferentes 

escalas, em toda a seguinte metade do século XVIII, levanta também algumas questões 

territoriais, a serem aprofundadas em outras oportunidades. 

No contexto da urbanização setecentista da mata paraibana, o período pombalino tem papel 

fundamental não só por sua relevância intrínseca, mas por concentrar, em apenas quatro anos, 

todas as criações de vilas ocorridas no século. Nesta área, desde a fundação da Cidade da 

Paraíba, em 15852, permanecia existindo apenas um concelho3, dividido com a criação das cinco 

vilas, e somente subdividido em 18154 (ver figura 1). 

                                            
1 Utilizamos os termos urbanização e política urbanizadora como definidos por REIS (2000, p.200-207). 
2 Há controvérsia sobre o momento em que foi conferido o status de cidade à povoação fundada na bacia do rio Paraíba (LINS, 2006). 
Os dados citados são os mais aceitos. O nome inicial, N. S. das Neves, foi mudado diversas vezes. Na documentação consultada, a 
cidade ora aparece com o nome da santa, ora com o do rio. 
3 O termo concelho, pouco utilizado no Brasil, é a unidade política mínima do Antigo Regime em Portugal, e corresponde à povoação 
que tem Câmara, independentemente de ser vila, cidade, ou nenhuma das duas.  
4 Criação da Vila Real do Brejo de Areia (ROHAN, 1861: t.1, f.151). 
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Figura 1. Vilas da área de estudo com seus termos e subdivisões em freguesias, em 1766 (desenhado com 
base em OFÍCIO, 1766). 

 

A cronologia da legislação indigenista pombalina já foi suficientemente estabelecida nos trabalhos 

citados. Começando com os textos legais de 4 de abril e 6 de junho de 1755, seria 

complementada com o Diretório que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e 

Maranhão, enquanto Sua Majestade não mandar o contrário, de 03 de maio de 1757. 

Tal conjunto de leis seria estendido ao Estado do Brasil por atos legislativos de maio e agosto de 

1758. Em setembro, são expedidas ordens para Pernambuco, de forma a gerir a transferência do 

controle da população indígena, que passaria dos missionários para diretores civis, e que 

implicaria, do ponto de vista administrativo, na elevação de parte desses aldeamentos a vilas. Em 

dezembro, cria-se uma junta formada pelo governador, Luís Diogo Lobo da Silva, pelo bispo, D. 

Francisco Xavier Aranha, e pelo Ouvidor geral, Bernardo Coelho da Gama e Casco, para decidir 

as providências necessárias, relativas às Capitanias de do Ceará, Rio Grande, Paraíba e 

Pernambuco (que incluía as terras do atual estado de Alagoas), Nesta reunião, se estabelecem os 

detalhes do projeto, tanto no que se refere ao ato de transformar os aldeamentos em vilas, como 

também no que se pretendia que fosse seu funcionamento cotidiano. A correspondência 

resultante da reunião evidencia evidente como os executores locais do plano tinham plena 

consciência do plano metropolitano, de levar os índios à “libertação” e à “saída das trevas”, o que 

significava necessariamente sua incorporação à lógica da colonização portuguesa, com suas 

instituições e valores. 
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Entre 1759 e 1760, o ouvidor Gama e Casco conclui as elevações dos sete aldeamentos jesuítas 

do bispado, localizados apenas no Ceará e no Rio Grande. Em 17 de julho de 1760, houve ordem 

expressa para que o governador Lobo da Silva procedesse à elevação de todos os outros 

aldeamentos de Pernambuco e suas anexas. Assim, a elevação a vila dos aldeamentos da 

Paraíba é conseqüência direta desta ordem. A tarefa que agora se apresentava era de escala 

muito maior, de forma que foi dividida em duas partes, cabendo ao juiz de fora Miguel Carlos de 

Pina Castelo Branco 23 aldeamentos nas capitanias do Ceará, Paraíba, Rio Grande e 

Pernambuco (de Recife para o norte)5 (CORRESPONDÊNCIA, s.d.,doc. 63; LIVRO, 1760-1762 : 

56-64). 

Algumas lacunas na documentação que dificultam a abordagem direta destas vilas. A primeira se 

deve ao fato de que, quando Luís Diogo Lobo da Silva saiu do governo de Pernambuco, no início 

de setembro de 1763 (MEMÓRIAS, 1795: 17-20), nem todas as elevações haviam sido 

completadas ainda. Ele se encarregara de montar um códice com o registro de toda a 

correspondência relativa aos novos estabelecimentos, com documentação muito numerosa 

relativa ao Rio Grande do Norte e a Pernambuco; mas as vilas paraibanas, que só começam a ser 

criadas no final de 1762, aparecem apenas de passagem neste Livro de registro composto, 

principalmente, de cartas, portarias e Mapas versando sobre vários assuntos, relacionados com a 

administração de Pernambuco e das capitanias anexas (LIVRO, 1760-1762). Outra lacuna na 

documentação paraibana é que, não havendo aqui aldeamentos jesuítas, também não houve 

autos de seqüestro de seus bens, que descrevem em minúcias a situação das vilas no momento 

de sua criação. O terceiro problema é que uma fonte paraibana importante, a documentação 

coligida por Irineu Pinto no início do século XX (PINTO, 1977), apresenta uma série de datas 

incongruentes para a criação das vilas de índios paraibanas e freguesias correspondentes, 

enquanto outras, possivelmente corretas, tornam-se duvidosas pela irregularidade da fonte. 

A quarta dificuldade com a documentação das cinco vilas paraibanas foi que pudemos identificar 

apenas os textos correspondentes à fundação da Vila de Alhandra, em transcrição do século XIX 

do IHGB, o que dificulta uma abordagem mais próxima das outras. 

Na prática, Castelo Branco não chegou a realizar as elevações do Ceará, que terminaram por ficar 

a cargo do ouvidor daquela comarca, Vitorino Soares Barbosa (LIVRO, 1760-1762: 191). Entre 

abril de 1761 e outubro de 1762, o juiz de fora conseguiu apenas completar a criação das três 

novas vilas do Rio Grande do Norte (já havia as outras duas), e seguindo, sempre no rumo sul, 

iniciou as cinco fundações da Paraíba, como é possível acompanhar pelo Mapa geral de todas as 

vilas e lugares que se têm erigido de 20 de maio de 1759 até o último de agosto de 1763 das 

antigas aldeias do governo de Pernambuco e suas capitanias anexas: 

“Capitania da Paraíba – o Senhor Miguel Carlos Caldeira de Pina Castelo Branco. 

                                            
5 Ao ouvidor geral das Alagoas, Manuel de Gouveia Álvares, caberiam os 24 restantes, no sul de Pernambuco. 
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Vila da Baía de São Miguel, ereta em 28 de novembro de 1762, composta de uma só 

nação de língua geral, vigário o Padre Pedro Bezerra de Brito, Diretor Francisco Xavier 

Gayo, e Mestre da Escola Manoel Fernandez. 

Vila de Monte-mor, ereta em 8 de dezembro de 1762, composta de cinco nações, a 

primeira e principal de língua geral com que se uniram Fagundes, Cavalcantes, Sucurus e 

Canindés. Vigário o Padre João Gomes Freire, Diretor Pedro da Silva Espínola e mestre da 

Escola Ignacio Ferreira. 

Vila nova de N. S. do Pilar, ereta em 5 de janeiro de 1763, composta de duas nações, a 

primeira e principal Cariris, e que se uniu Corema. Vigário Frei Antonio Maria de Modena, 

Diretor o Capitão-Mor Manoel Cavalcanti, e Mestre da Escola (vazio). 

Vila (vazio) composta de duas Nações, a primeira e principal da língua geral a que se uniu 

a do Panati. Vigário o Padre (vazio). Diretor: Duarte Tavares e Mestre da escola (vazio). 

Vila (vazio) composta de duas nações, a primeira e principal da Aratauhy, e a que se uniu 

do Ciry, ambas de língua geral, vigário o Padre Antonio Carvalho, Diretor Jaques da Costa, 

e Mestre da Escola (vazio). 

(LIVRO, 1760-1762: 191) 

Este mapa é o maior conjunto de informações disponíveis sobre a ereção das vilas paraibanas. 

Partindo dos 12 aldeamentos paraibanos, chegou-se a 5 vilas: cada aldeamento que não sofreu 

elevação foi unido com outros, às vezes em outra capitania (não que a divisão política das 

capitanias fosse relevante sob o ponto de vista indígena), e misturando os tupis do litoral, referidos 

na documentação como de língua geral, com as outras etnias do interior, referidas como tapuios 

(esta mistura, sim, era problemática), como pode ser observado na figura 2. 

As três primeiras vilas da Paraíba que aparecem descritas no Mapa Geral estão completas, com 

seus nomes, datas de fundação, diretores, vigários e mestres (à exceção do mestre do Pilar). 

Entendemos que, dada a precisão dos dados fornecidos, elas efetivamente já estavam fundadas 

quando da preparação do mapa, em fins do governo de Lobo da Silva. Já as outras duas vilas 

aparecem sem nome, sem data, e com apenas três funcionários nomeados, entre seis 

necessários. Daí, sustentamos que, na verdade, já se tinha decidido que seriam elas a serem 

elevadas (e não as outras, que a elas se uniriam), mas que sua ereção ainda não tinha sido 

levada a termo. No caso da vila de Alhandra (aldeamento de Aratagui, Aratauhy), isto se sustenta 

no fato de termos localizado uma transcrição do conjunto de documentos de sua fundação. Isto 

aconteceu com Castelbranco à frente, repetindo os ritos das fundações do Rio Grande do Norte, 
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mas mas apenas em primeiro de junho de 1765 (CÓPIAS, 1843), ou seja, cerca de dois anos 

depois de elaborado o mapa geral que a aponta como já fundada6. 

 

 
Figura 2. Transferência da população indígena dos aldeamentos para as novas vilas, 1761-1763. 

 

O caso da Vila do Conde (aldeamento da Jacoca) é semelhante e permite raciocínio análogo. 

Existe carta do provedor da Fazenda Real da Paraíba, Manuel Rodrigues Coelho, ao rei, em 

janeiro de 1764, sobre o pagamento a ser feito ao “diretor da povoação da Jacoca”, sargento 

Duarte Tavares do Rego, e ao soldado “José de Castro Silva, mestre de escola”, “despesa nova 

que faz esta provedoria anualmente só por ordem do dito governador e Capitão General” Luís 

Diogo Lobo da Silva (CARTA, 1764a). O fato de já haver diretor confirma que neste momento o 

aldeamento se encontrava desfeito, ou em processo de desfazimento, mas ainda sem vila 

constituída, pois se fala em “povoação da Jacoca”, e não em “vila do Conde”. Outra indicação de 

que não havia Câmara constituída é que seus funcionários estavam recebendo pagamento 

através da provedoria da fazenda da Capitania. Este pagamento parece ser incomum, tanto que o 

parecer do Conselho é que se explique as razões de ele estar sendo feito. Supomos que não se 

faz consulta semelhante em relação às Vilas do Pilar, de São Miguel da Baía e de Montemor 

                                            
6 A mesma data que aparece nas transcrições do IHGB é apontada pelo ex-presidente da província, Beurepaire Rohan, como tendo 
sido divulgado no periódico O publcador, de 'Publicador' nº 38 de 15 de outubro – 1862 (ROHAN, 1861, t.2, f.19v). Talvez a mesma 
transcrição que chegou ao IHGB tenha causado o equívoco do jornal, estando ambos errados, e Alhandra remontando efetivamente a 
1763, mas as fontes atualmente disponíveis nos fazem optar pela data de 1765. 
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porque nelas os pagamentos eram feitos pela própria vila. Já possíveis funcionários pagos do 

aldeamento do Aratagui estariam provavelmente correndo por conta da fazenda de Pernambuco, 

dada a constante confusão sobre a que capitania pertencia a localidade. 

Outra carta do provedor da fazenda, datada de 2 dias depois da anterior, trata do pagamento “aos 

vigários e seus coadjutores das novas vilas, das antigas aldeias, e capelas, côngruas 

estabelecidas e fábricas e guizamentos [...] que tudo vem a importar quatrocentos e quarenta e 

cinco mil e setecentos e sessenta réis” (CARTA, 1764b). Infelizmente, o provedor não diz quantas 

vigários existem nesta situação. Fazendo as contas a partir do que havia sido proposto no 

Rezumo da despeza actual da Folha Ecleziastica pertencente à Provedoria de Pernambuco 

(OFÍCIO, 1759), o gasto com quatro conjuntos de vigário, coadjutor e fábrica seria de 437$760, 

cifra muito próxima daquela apontada pelo provedor, o que indica que além das três vilas já 

eretas, também a Jacoca tinha seu vigário provido7. 

Voltando ao caso de Alhandra, perceba-se que o aldeamento do Aratagui, de que ela se originou, 

aparecia nas Relações de aldeias como sendo de Pernambuco, mesmo se localizando à margem 

esquerda do rio Popoca, dentro do que, àquela época, era a Capitania da Paraíba, e só com a 

elevação de Alhandra a vila passou a pertencer à Paraíba, o que gerou conflitos de limites entre 

as capitanias a partir de então, até meados do século XIX. 

 

2. Vilas “ao redor das praças”. 

Quando o viajante inglês Henry Koster descreve a Paraíba, em 1810, diferencia as povoações 

“constituídas por uma única e longa rua ao correr da estrada” daquelas que se desenvolvem “ao 

redor das praças”. Grosso modo, a disposição em volta da praça resume (e diferencia das 

povoações com outras origens) os antigos aldeamentos paraibanos, organizados à volta de 

pátios, transformados em vilas e, passadas cinco décadas, ainda chamados de aldeias indígenas 

(KOSTER, 2003: 100, 109). 

O que diferencia estas povoações daquelas feitas “ao correr da estrada”? Primeiro, Koster está 

tratando de aglomerados muito pequenos, cuja leitura pode ser reduzida a um único elemento 

básico, mesmo que contenha alguns outros, acessórios. Segundo, é evidente que o caráter de 

linha da estrada é diferente do caráter de área da praça, mas a diferença não se esgota aí: a 

praça tende ao fechamento, à forma concluída, que se apreende inteira de uma vez; enquanto a 

rua é essencialmente uma forma aberta para a continuidade, que pode se expandir nos dois 

sentidos sem um limite determinado (mesmo que também possa ser abarcada em uma única 

visada, se pequena). 

No contexto bastante limitado de que estamos tratando, é possível usar a mesma dicotomia para 

recolocar a discussão regulado x espontâneo. Como veremos, as praças focadas em igrejas das 
                                            
7 Novamente, estamos considerando os pagamentos da Vila de Alhandra feitos através de Pernambuco. 
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vilas de índios pombalinas deixam transparecer, se não um plano desenhado, mas um ato de 

vontade, uma ordem que preside a forma unitária, o que é bem diferente das ruas que se vão 

fazendo ao longo dos caminhos, associadas às matrizes, mas independentes delas. Seriam estas 

vilas com praças – que são atos de vontade, objetos regulados – uma permanência dos 

aldeamentos com seus pátios ou o produto de um novo traçado associado às refundações 

pombalinas? 

Defendemos, através da análise caso a caso, a hipótese da permanência dos traçados dos 

aldeamentos durante o período pombalino. As categorias utilizadas nestas análises são simples e 

se prendem aos elementos do traçado e aos seus condicionantes. 

Havendo documentação escrita sobre a Vila de Alhandra, ela permite uma análise mais precisa e 

termina por servir de base para considerações gerais sobre o grupo de vilas do qual faz parte. Seu 

termo de fundação, de primeiro de junho de 1765, embora defina com precisão a ordenação do 

termo da vila, faz uma única referência ao espaço urbano:  

“[...] o doutor Miguel Carlos Caldeira de Pina Castelbranco, ministro encarregado desta 

diligência, apelidou com o nome de Vila d’Alhandra, determinando que junto do pelourinho, 

que fez erigir, se passassem as arrematações e mais autos que se devem celebrar em 

público [...]” 

CÓPIAS, 1843 

Isto é tudo: não existe nenhuma referência ao espaço público urbano, à ordenação das casas de 

moradia ou à matriz. Isto é bastante diferente do que acontecera em São José do Rio Negro, cuja 

criação é referência tão explícita que está transcrita em meio aos documentos de fundação de 

Alhandra. 

“[...] sendo presente o povo determine o lugar próprio para servir de praça, fazendo 

levantar no meio dela pelourinho, assinando traça para se edificar uma igreja capaz de 

receber um competente número de fregueses quando a povoação se aumentar, como 

também as outras áreas competentes para as casas de vereações e audiências [...] e mais 

oficinas públicas; fazer delinear as casas dos moradores por linha reta, de sorte que 

fiquem largas e direitas as ruas [...] [aos oficiais] ficará pertencendo dar [...] gratuitamente 

os terrenos que se lhes pedirem para casas e quintais, nos lugares que para isso se 

houverem delineado, só como obrigação de que as ditas casas sejam sempre fabricadas 

na mesma figura uniforme pela parte exterior, ainda na outra parte interior as faça cada um 

como lhes parecer; para que desta sorte se conserve sempre a mesma formosura na Vila e 

nas ruas dela a mesma largura, que se assinar na fundação [...]”. 

CÓPIAS, 1843 

Em São José do Rio Negro, o pelourinho está em meio às preocupações com a praça, a igreja, os 

edifícios públicos, o alinhamento e o aspecto das casas particulares. É claro que, em se tratando 
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de uma fundação ex novo como ela, há maior necessidade e maior facilidade de planejamento. 

Mesmo assim, fica evidente o descompasso entre os dois casos: aparentemente, em Alhandra a 

estrutura física do aldeamento seria integralmente aproveitada na nova vila, sem qualquer 

modificação que merecesse ordem ou registro; cabe unicamente ao pelourinho, enquanto símbolo 

do poder real, transformar fisicamente o lugar. 

No Rio Grande do Norte, os termos de fundação de São José do Mipibu e Vila Flor não falam de 

“ruas largas e direitas” nem de “figura uniforme” para as casas, mas determina que se estabeleça 

área para a construção dos edifícios públicos e de moradas “proporcionadas” a cada um dos 

habitantes (LOPES, 2005, p.156, 159). É claro que não se podia esperar uma repetição exata; a 

cultura de que estamos tratando se pauta no empirismo da adaptação caso a caso, atitude que se 

expressa na própria tomada de uma vila construída como referência legal (e não numa lei geral 

abstrata). 

Mas a partir de que grau de adaptação o espírito do modelo se perde? Não estaríamos aqui 

tratando de uma povoação que, apesar do status de vila, permanece fisicamente como 

aldeamento? As informações disponíveis sobre Alhandra mais complicam a situação do que a 

resolvem; a hipótese da permanência física do aldeamento ficará muito mais evidente nos outros 

casos do que neste. Em 1810, Henry Koster a descreveria nos seguintes termos: 

“Alhandra, aldeia indígena, contendo cerca de seiscentos moradores. Esse povoado não é 

construído regularmente como os outros que tenho visto. Em vez de uma praça com casas 

em cada lado, ele é formado pelas ruas, e ainda que a praça tenha sido conservada, nada 

lembra as demais povoações indígenas”. 

(KOSTER, 2003, p. 100) 

Essa descrição fica mais vívida se comparada com a planta da vila em 1866 (ver figura 3): ficam 

visíveis a permanência do que Koster descreve como praça e a existência de ruas ao redor dela. 

Mais difícil é saber se as ruas são anteriores ou posteriores à criação da vila. Mas é 

extremamente interessante que Koster se refira a ela como aldeia indígena, sem nenhuma 

referência ao fato de ser vila, e que ele escreva como quem já viu várias delas. Isto se coaduna 

com o que LOPES (2005) afirma a respeito da permanência das vilas como territórios de um modo 

de vida ainda indígena, e não português; coaduna-se também com nossa percepção sobre o 

mesmo tema, a partir da documentação paraibana. No mesmo sentido, é interessante que ele 

descreva as praças como tão características das aldeias indígenas – pois é este mesmo elemento 

que caracterizaria as vilas pombalinas, dificultando ainda mais a diferenciação entre os dois tipos 

de espaço urbano. De qualquer forma, mesmo sendo os arruamentos ao redor da praça 

posteriores à transformação do aldeamento em vila, eles não foram ordenados pelo Juiz de Fora 

Castelbranco e nem modificaram a lógica do pátio pré-existente. 
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Figura 3. Vila de Alhandra (fragmento de ARAÚJO, 1866b). 
 

O espaço principal é a praça, cujo traçado conduz à igreja como ponto focal. Temos aqui um 

excelente exemplo da interligação inteligente, pensada, entre as escalas do sítio e do traçado: a 

matriz, engenhosamente plantada na “esquina” do relevo, domina as visuais de sudeste a 

noroeste; simultaneamente, sua colocação neste ponto deixa livre todo o espaço plano à sua 

frente para a implantação da praça, para a qual se volta. Ou seja: esta edificação funciona 

simultaneamente como foco da região e da povoação; e o sítio escolhido permite isso sem abrir 

mão de que a povoação se desenvolva no plano (ver figura 4). 

O desenho que se abre a partir da igreja mais se assemelha aos adros das igrejas das povoações 

de desenvolvimento espontâneo do que propriamente aos pátios dos aldeamentos missionários, 

geralmente retangulares, ou quase (PESSÔA, 2001, p. 654). Mas sua irregularidade destoa ainda 

mais dos traçados pombalinos do período, como São José do Mipibu. 

Em síntese, temos aqui, esquematicamente, um traçado de aldeamento indígena, algo atípico, 

mas finamente adaptado ao seu sítio, que é incorporado quando da elevação do lugar a vila. As 

possíveis modificações acontecidas, cuja determinação é imprecisa, permaneciam, em meados do 

século XIX, sem modificar estas características principais8. 

                                            
8 A comparação com o traçado contemporâneo (BRASIL & PARAÍBA, 1985) mostra que, desde então, foram construídas quadras 
dentro da praça (o que já se prenunciava em 1866), comprometendo a percepção do espaço (o cruzeiro e a igreja, alinhados, ficaram 
completamente fora do eixo do espaço livre remanescente, que agora mais parece rua que praça). 
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Figura 4. Traçado da Vila de Alhandra em meados do século XIX, baseado em ARAÚJO (1866b) sobre 
base cartográfica de BRASIL & PARAÍBA (1985). 

 

As referências sobre o traçado da vila do Conde são mais exíguas. As hipóteses sobre as 

características gerais de seu traçado na época também se baseiam em um levantamento mais de 

um século posterior à sua elevação enquanto vila (ver figuras 5 e 6). A planta de ARAÚJO (1866a) 

permite observar duas partes nitidamente diferenciadas: um embrião de desenho gerado pela 

matriz e uma ocupação dispersa ao longo da estrada que cruza a povoação. O desenho 

associado à matriz é claramente uma unidade; à frente dela se abre a estreita praça, com seu 

cruzeiro (ver figura 3.36), cujas laterais não estão completas, e para os lados vão se formando 

prolongamentos que poderiam vir a formar um “T”. A praça é cruzada pela estrada que vem da 

Cidade da Paraíba e vai para Alhandra; ao longo desta, há outras casas que, por serem isoladas, 

menores, e dissociadas da igreja (elemento primordial do aldeamento), sustentamos serem uma 
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ocupação posterior. Mais uma vez, o desenho coloca a igreja na extremidade, aproveitando a 

planície para a praça: os contornos desta correspondem exatamente às duas diretrizes do 

terreno). Desta vez, porém, em vez de se projetar, a igreja fica junto a uma reentrância do terreno. 

Perceba-se que a praça tem por eixos as linhas do relevo, e que o caminho que a cruza (ou fecha) 

se forma em função desta mesma variável – o que mais uma vez nos leva mais a uma formação 

gradual, presa ao sítio do que aos traçados geométricos progressivamente abstratos da segunda 

metade do século XVIII. 

 

Figura 5. Vila do Conde (fragmento de ARAÚJO, 1866b). 
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Figura 6. Traçado da Vila do Conde em meados do século XIX, baseado em ARAÚJO (1866a) sobre base 
cartográfica de BRASIL & PARAÍBA (1985). 

 

Monte-mor é um caso de tratamento ainda mais difícil: contamos apenas com os remanescentes 

contemporâneos e uma fotografia não-datada para a sua análise. A partir deles, elaboramos a 

planta esquemática da figura 7. A matriz (e o traçado gerado a partir dela) fica ligeiramente 

deslocada do platô em que se coloca, o que parece ser uma adaptação para mais se aproximar 

do declive vizinho (se estivesse justamente sobre o terreno plano, mais alto, não dominaria a 

paisagem à sua volta). 

A escolha deste sítio para a matriz teria duas conseqüências possíveis: o aldeamento poderia se 

desenvolver livremente sobre o platô (para noroeste), com bastante espaço, porém com a 

inconveniência de a igreja ficar no ponto mais baixo; ou então o aldeamento poderia se 

desenvolver paralelamente às curvas de nível (para sudoeste), mantendo a igreja no ponto mais 
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alto do conjunto, com o inconveniente da exigüidade do espaço disponível. A decisão tomada foi a 

segunda, o que resultou numa praça estreita e comprida, com edificações de ambos os lados em 

declive suave9. 

 
Figura 7. Traçado esquemático da Vila de Monte-mor em meados do século XIX, sobre base cartográfica 
de BRASIL & PARAÍBA (1985). 

 

Temos aqui mais um caso de forma urbana cujos condicionantes visíveis são basicamente os do 

relevo; temos aqui mais uma vez a matriz e a praça gerada por ela como os elementos principais 

do traçado; e mais uma vez, uma possível geometria mais precisa, se existiu, foi apagada ao 

longo do tempo. 

                                            
9 Hoje há apenas um correr de casas, no lado de topografia mais favorável. 
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Também no caso da vila de São Miguel da Baía da Traição, podemos contar apenas com os 

remanescentes contemporâneos para construir um esquema da sua ocupação quando de sua 

transformação de aldeamento em vila (ver figura 8). A forma atual dá mais segurança sobre o que 

seria este grande pátio, o mais largo de todos os que vimos até agora. Assim como o de Alhandra 

(e diferentemente dos da Jacoca, Monte-mor e Pilar, lineares), sua forma o aproxima de um 

quadrado distorcido, com a igreja fechando uma de suas extremidades, porém fora do eixo de 

simetria. Isto também se aproxima da solução do antigo aldeamento de Igramació, no rio Grande 

do Norte, elevado a Vila Flor (ver figura 9). Alguns elementos do traçado são compreensíveis: a 

igreja na beira da encosta corresponde ao que temos repetidamente mostrado; o fato de este lado 

do pátio permanecer sem construções é simultaneamente contingência do relevo e possibilidade 

de abertura de todo ele para a Baía. Porém, não conseguimos entender o fato de todo o conjunto 

ser colocado obliquamente em relação às linhas do relevo. 

 
Figura 8. Traçado esquemático da Vila de São Miguel da Baía da Traição em meados do século XIX, sobre 
base cartográfica de BRASIL & PARAÍBA (1985). 
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No caso da vila do Pilar, há um pátio bastante alongado, com a igreja em uma das extremidades, 

que se desenvolve na mesma direção da estrada, do terreno, do rio e do riacho, todos paralelos 

(ver figura 10). Com tal quantidade de fatores concordantes, esta diretriz dificilmente poderia ser 

negada na formação do aldeamento. 

 
Figura 9. Planta de Vila Flor (RN) no século XVIII, reproduzida a partir de LOPES (2005, p. 647). 

 

Sobre sua forma anterior à elevação a vila, Jaboatão afirmaria o seguinte: 

“[...] ali reside há muitos anos seu missionário o Padre Frei Antonio Maria de Modena, 

notável por seu zelo e cuidado. É esta uma doutrina a mais bem situada, com casas de 

telha e taipa em molde de cidadela e praça fechada com Igreja consagrada à senhora do 

Pilar [...]” 

(JABOATÃ0, 1858: v.2, 361) 

Neste momento, um observador religioso entende o pátio, mesmo sendo bastante alongado, como 

praça. Ao fim do período de estudo, o mesmo agrupamento seria agora entendido como rua pelo 

governador Luiz da Motta Fêo: 

“Esta vila está situada nas margens do rio Paraíba na ribeira do Taipu. Foi primeiro 

povoada por índios, porém hoje o número de brancos é muito maior. Tem uma igreja 
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matriz, boa ainda que antiga [...] Contém ela por ora uma só rua, com 61 casas, e 4 

tavernas, um bom edifício para as funções de câmara e outro para cadeia”. 

(TORRES, 1804-1805 in TORRES, 1825: 111) 

 
Figura 10. Traçado esquemático da Vila do Pilar em meados do século XIX, sobre base cartográfica de 
BRASIL & PARAÍBA (1985). 

 

É possível que não se trate apenas de uma mudança de olhar: é provável que esta vila, de notável 

desenvolvimento, quando comparada com as outras (inclusive pela presença de uma maioria de 

brancos) tivesse se tornado mais longa, em direção ao prédio da Câmara, construído depois da 

criação da vila, o que tornaria sua praça ainda mais parecida com uma rua.  
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Neste sentido, Pilar também é exceção no conjunto: sendo a única dentre as cinco vilas em que, 

por questões políticas e econômicas10, houve uma casa de câmara de construção definitiva, ela é 

a única em que passou a existir um segundo pólo em seu traçado, próprio da nova vida civil da 

vila, capaz de rivalizar com a igreja, herdada do aldeamento (o que, mais uma vez, nos remete a 

Vila Flor, no Rio Grande do Norte); em outras palavras, ela é o único caso em que, mesmo sem 

uma reforma no traçado, a elevação a vila foi capaz de criar uma nova espacialidade. O que a 

diferencia de Vila Flor é que a nova espacialidade não é marcada somente pelo novo prédio, mas 

também por uma nova praça, e ele associada. Sem a documentação da Câmara, é difícil 

determinar o processo e a época de formação deste espaço; mas é possível que tenha sido 

conduzido pela poder local, cioso de seu crescimento econômico e de seu status de vila, cujo 

melhor símbolo era, sem dúvida, a Câmara. 

3. Traçados de confluência e incorporação 

Temos, em síntese, um conjunto de cinco vilas criadas a partir de aldeamentos, num intervalo de 

quatro anos. A documentação levantada e a observação dos remanescentes mostram o 

aproveitamento dos pátios e das igrejas existentes, de modo que, à exceção da vila do Pilar, a 

única modificação visível nestes espaços é a ereção do pelourinho. Há outros casos brasileiros 

estudados em que também ocorreu este aproveitamento, como os aldeamentos do Espírito Santo 

e do Gerú, elevados respectivamente a vilas de Abrantes e Tomar, na Bahia e em Sergipe, por 

volta de 1759 (FLEXOR, 2004, p. 226-227). 

O pátio tem forma retangular (mais ou menos alongado, e por vezes truncado), dominado pela 

igreja em uma de suas cabeceiras (e que chega a determinar, por questões de implantação, a 

assimetria do pátio), implantado em sítio plano ou de declive suave, mas nunca em encosta, por 

vezes associado a ruas secundárias, as quais porém não subvertem o caráter geral. Não chegam 

a ser formar quadras propriamente ditas, fechadas, com edificações em pelo menos duas frentes. 

A impressão é de unidade, espaço fechado, abarcável em sua totalidade, o que se relaciona com 

a origem destes espaços: aldeamentos onde os missionários possuíam controle sobre a forma 

que o aglomerado ia tomando11.  

O vazio como elemento gerador-unificador é um leitmotiv dos aldeamentos missionários, mas 

também de boa parte das vilas de índios pombalinas12, embora algumas destas vilas13 e boa parte 

daquelas destinadas para brancos14, no mesmo período, tenham traçados mais complexos, com 

reticulados à volta das praças. A transição das praças dos aldeamentos para as das vilas 

pombalinas comme il fault passaria por seu grau de precisão de desenho, traduzido tanto nos 

                                            
10 A população branca do Taipu, povoação vizinha, logo se tornou predominante sobre a população indígena original, integrando a vila 
do Pilar à economia colonial em escala bem maior do que nos outros aldeamentos, em que predominava a população indígena. 
11 Os caminhos e estradas eventualmente existentes não interferem neste traçado primordial, mas a cartografia disponível para o 
século XIX mostra que eles são freqüentemente determinantes da expansão posterior. 
12 Balsemão, Vila Maria do Paraguai (DELSON, 1997, p. 55, 78), Abrantes (FLEXOR, 2004, p. 226). 
13 São Miguel do rio Madeira, Aldeia Maria de Goiás (DELSON, 1997, p. 54, 82), Vila Viçosa, Vila do Prado, Portalegre, Alcobaça, 
(FLEXOR, 2004, p. 225, 228, 229, 231). 
14 Vila Bela, Barcellos, Casalvasco (DELSON, 1997, p. 35, 53, 80); S. José de Macapá, Mazagão (ARAUJO, 1998, p. 165, 274). 
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lados iguais e alinhados como na utilização de traçados reguladores geométricos, mais ou menos 

complexos, segundo o caso (como mostrou ARAUJO, 1998); passaria, também, pela presença e 

valorização urbana do edifício da Câmara e Cadeia, muitas vezes com uma praça para si; e 

passaria, finalmente, pela uniformidade programática das fachadas das casas – mas não ocorreu 

por aqui. 

Os condicionantes que têm influência sobre os traçados que analisamos são de duas naturezas: 

as concepções do que deve ser o aglomerado; e as preexistências e contingências do sítio. No 

plano das idéias, é evidente a intenção do pátio e do domínio visual sobre o território. Por outro 

lado, também é evidente a falta da ação regularizadora de engenheiros ou de outros funcionários 

do urbanismo. 

No plano dos condicionantes práticos, a relação com o relevo é o principal: existe um trânsito 

importante entre a escolha do sítio e o resultado do traçado. As igrejas são sempre colocadas à 

beira da encosta, mas os pátios, para os quais elas se voltam, sempre se desenvolvem ou no 

sentido oposto ou perpendicularmente ao caimento do terreno; conseqüentemente, as igrejas 

terminam sempre de costas ou de lado para a paisagem. São de destacar, também, os artifícios 

utilizados para manter a igreja na extremidade do caimento do terreno: pode ser uma forma muito 

estreita, como em Monte-mor, ou uma implantação assimétrica, como na Baía e em Alhandra. Os 

próprios contornos dos pátios refletem as principais curvas de nível do sítio escolhido (o que é 

especialmente visível em Alhandra e no Conde). Já os caminhos não são tão determinantes do 

traçado inicial: as praças se desenvolvem inicialmente à sua revelia. Sua ocupação só aparece de 

forma relevante nas pequenas expansões observáveis, posteriores aos traçados missionários. 

Podia não haver um plano inicial desenhado, mas havia uma idéia precisa do espaço: uma idéia 

que levava em conta, simultaneamente, o território concreto por onde se assentava a povoação e 

a abstração do retângulo do pátio. Tal conciliação entre espaço do colonizador e espaço do 

colonizado, entre europeu e indígena, remete ao próprio projeto missionário de catequização, que, 

ao mesmo tempo, impunha nova crença e novos hábitos, mas permitia alguma permanência 

cultural. No dizer de LOPES (2005: 191), os aldeamentos tinham uma “organização espacial que 

mais lembrava uma aldeia indígena do que uma Vila colonial, principalmente pela convivência 

comunal que propiciava e pela possibilidade de manutenção de práticas culturais indígenas”. 

Fazendo um raciocínio análogo, alguns dos traçados pombalinos de geometria mais pura e 

abstrata, aqueles sem nenhuma referência ao local, com seu relevo e sua hidrografia (ou seja, 

aqueles onde não há espaço para conciliação com o pré-existente) podem ser relacionados à 

política pombalina de aprofundamento da aculturação indígena: a tentativa de resolver, de uma 

vez por todas, a incorporação deles à sociedade portuguesa, sem mais conciliação. 
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