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1. Definindo dois ou três conjuntos de questões-fontes-métodos2. 

 O presente trabalho traz um alerta, uma tese e uma proposição metodológica 

para a pesquisa acerca da urbanização colonial na América Portuguesa. 

 O alerta é sobejamente conhecido, porém muitas vezes esquecido: há uma 

relação reciprocamente determinante entre as questões que pesquisamos, as fontes 

utilizadas e os métodos adotados. Não somente porque para determinadas questões há 

determinados métodos e fontes mais adequadas; mas especialmente porque, não raro, 

certas fontes e métodos são capazes de levantar a discussão apenas de certas questões – 

de forma que a pesquisa já nasce balizada em seu campo de possíveis resultados, a partir 

das decisões quanto às fontes.  

 A tese aqui defendida é a aplicação do alerta à urbanização brasileira e à 

formação territorial da América Portuguesa: percebendo a existência de duas linhas 

historiográficas ricas e válidas, que porém não se comunicam, parecendo mesmo tratar 

de dois objetos (quando na verdade se trata de divergência de fontes e métodos), o que 

se intenta é tomar ambas como caminhos de leitura e explicação complementares. 

Tomemos três dos textos básicos da historiografia da urbanização e da formação 

territorial na América Portuguesa setecentista – todos eles tratam de intervenção 

metropolitana e de traçados urbanos de geometria regular. Paulo Santos inclui os 

assentamentos regulares em meio à diversidade dos núcleos coloniais brasileiros, e 

analisa o caráter seriado da fundação das vilas do século XVIII, a partir de sua 

documentação de fundação3. Nestor Goulart Reis Filho toma este período como centro 

de suas reflexões em um estudo bastante circunscrito4, mas sua obra maior, cujo recorte 

temporal se encerra em 1720, já traz a intervenção estatal, a regularidade e a ação dos 

engenheiros como elementos centrais5. Roberta Delson mostra, sistematicamente e em 
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detalhe, a partir da análise de documentação escrita e cartográfica de diversas regiões da 

América Portuguesa setecentista, a constante e disseminada produção de 

desenhos/projetos de núcleos urbanos, organizados em redes, com objetivos estratégicos 

e resultados de geometria regular6. 

A pesquisa deste objeto prosseguiu avançando em estudos mais recentes e mais 

circunscritos, como, por exemplo, na abordagem que Maria Helena Flexor faz das 

ideologias envolvidas no processo e suas inter-relações com a política metropolitana7, 

ou como nas considerações de Fátima Lopes sobre vilas resultantes de antigos 

aldeamentos indígenas8. 

Dentro do mesmo campo e das mesmas preocupações que descrevemos, José-

Augusto França estabeleceu, com Lisboa Pombalina e o Iluminismo, fundamentos ainda 

válidos para a pesquisa: o método baseado na análise de uma documentação vasta e rica, 

tanto escrita como desenhada, especificamente voltada para a questão urbana; e as 

questões voltadas para a intervenção determinante do Estado, o ideal civilizatório, o 

acordo entre moderno e empírico, a vinculação entre arquitetura e urbanismo, o papel 

fundamental dos engenheiros militares, o enraizamento da prática numa tradição técnica 

organizada desde o século XVII, o repertório formal simplificado, geométrico, 

racionalizado e repetitivo9. 

Ao longo das décadas, este caminho levou, numa linha de filiação direta, aos 

estudos de José Eduardo Horta Correia e, em tempo mais recente, de Renata Malcher de 

Araujo, que tratam, respectivamente, da Vila Real de Santo António10 e das regiões 

Norte e Oeste do Brasil11. Nestes estudos de caso e em textos posteriores, os autores 

progressivamente aprofundaram e ampliaram as colocações de França, retirando a 

ênfase que recaía sobre o Iluminismo, e incorporando as questões territoriais, o Brasil 

como espaço privilegiado da urbanização pombalina, a existência de funcionários do 

urbanismo e a análise dos traçados geométricos de matriz erudita – o que os levou ao 

conceito mais amplo de uma escola portuguesa de arquitetura e urbanismo, com raízes 

ainda no século XVI, que atingiria sua maturidade e síntese nas experiências 

pombalinas. 

Em que pese a ampliação dos objetos urbanos vinculados à Escola, o próprio 

Horta Correia admitiria as limitações do conceito, implicitamente, com a frase “As 

cidades de iniciativa ou fundação real integram-se numa escola portuguesa de 

arquitetura e urbanismo”12. Isto permite inferir que houve cidades não-integradas à 

Escola, surgidas fora da iniciativa real, que constituiriam então outra vertente da 

urbanização portuguesa. A definição destes limites é essencial, por garantir coesão e 
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conteúdo a um conceito que de outra forma poderia se estender indefinidamente, 

passando a designar tudo e, portanto, nada. 

A idéia de que há tecidos urbanos mais e menos vinculadas à Escola portuguesa 

de arquitetura e urbanismo recoloca a distinção historiograficamente generalizada entre 

resultados formais regulares e irregulares atingindo nova profundidade e novas 

implicações, pois dispões de melhores ferramentas conceituais e metodológicas para 

investigar a cultura técnica e política por trás da regularidade, que deixa de ser só 

questão formal e adquire significado cultural identitário13. 

Em síntese, é possível ver coesão dentre todo o conjunto de autores referido, 

pelas questões e pelos agentes com que lidam, e pela maior atenção aos planos e sua 

implantação do que para seus resultados a médio e longo prazos14.  

Contudo, é possível traçar um outro campo de preocupações e sua linha de 

filiação intelectual, tão ricos quanto o anterior, mas que tratam de processos com outras 

durações e outros protagonistas – é o que defendemos ser um segundo grupo de 

questões-fontes-métodos. 

A série de estudos de Murillo Marx e Fania Fridman aborda os resultados a 

longo prazo dos processos de formação urbana. As questões e métodos desta corrente 

historiográfica foram desenvolvidos e sintetizados pelo primeiro15 e amplamente 

aplicadas e desenvolvidas pela segunda16, entre outros pesquisadores. Com interesse 

primordial nos processos conduzidos pela sociedade na pequena escala cotidiana (sob o 

olhar mais ou menos próximo, mas não sob a intervenção direta da Metrópole), estes 

estudos vêem na propriedade fundiária, especialmente a religiosa, mas também civil 

(sob a forma das sesmarias e dos patrimônios municipais), o principal elemento 

formador das povoações brasileiras. Daí a preocupação com o patrimônio das ordens 

religiosas, das capelas de santos, e com o parcelamento da terra em geral – sempre 

processos que se desenrolam num tempo ampliado. 

Este interessante contraponto à outra linha historiográfica anteriormente 

abordada aprofunda e dota de questões e método a pesquisa dos tecidos urbanos de 

menos regulados, em sua forma, pela administração colonial – ao mesmo tempo em que 

aponta a existência de uma outra tradição urbano-territorial que é popular e difusa. 

Porém, concentra-se apenas em parte dos processos geradores de forma nessas 

condições, e, assim, torna secundária a funcionalidade geográfica do assentamento 

irregular, ou seja, a relação com o meio físico – questão já havia muito colocada em 

pauta por Paulo Santos17. De forma geral, parece estar se tratando de processos que 
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atuam pela suposta inexistência de legislação18 – e não como uma cultura territorial que 

se faz ativa na mão das pessoas e na dialética com o espaço natural. 

Caracterizada a existência de dois universos de pesquisa19, isto significa que 

haveria então duas cidades na América Portuguesa, irremediavelmente cindidas, cada 

uma com sua historiografia estanque? 

Cláudia Damasceno Fonseca estuda as intervenções estatais (sempre voltadas 

para a regulação, nos diferentes sentidos da palavra) na região mais emblemática do que 

seriam as cidades não-reguladas: as Minas. Laboriosamente levantando e analisando 

seus casos, ela mostra a interpenetração entre o que seriam dois processos antagônicos e 

as questões a eles associadas20. A partir deste caso-limite, percebe-se que, na verdade, 

os dois diferentes caminhos/ abordagens que temos mapeado tratam de processos muitas 

vezes simultâneos, mas com agentes e tempos diferentes, numa mesma cidade colonial 

da América Portuguesa. 

Assim, finalmente chegamos à proposta metodológica: defendemos a 

complementaridade entre as linhas historiográficas expostas até o momento. Como base 

para tal, utilizamos o exemplo de uma terceira abordagem, que, no caso de cidade de 

origem portuguesa, não chega ainda a constituir uma linha historiográfica: os estudos 

morfológicos, como utilizados por Maria Rosália Guerreiro21 e por Carla Gisele 

Moraes22. O caso empírico a ser aqui apresentado é o da Capitania da Paraíba na 

segunda metade do século XVIII, em sua área mais próxima à costa, estudado por mim 

em dissertação defendida em 200823.  

Nestes estudos, realiza-se uma análise sistemática e pormenorizada da forma dos 

assentamentos e sistemas urbanos em sua relação com o meio físico – dando, 

finalmente, tratamento adequado a uma questão muito referida, mas pouco explorada no 

campo da arquitetura e do urbanismo. A análise necessariamente transborda os limites 

morfológicos, remetendo aos processos sociais e culturais estudados tanto pela linha 

historiográfica do plano-implantação quanto pela linha da longa duração – resultando 

na comparação/ponderação entre as intensidades locais assumidas pelos processos 

vasculhados por cada uma delas. 

Em síntese, trata-se de não escolher qualquer das três possibilidades 

apresentadas a priori. Tendo identificado suas idéias e ferramentas, a proposta é utilizá-

las na medida de sua operacionalidade diante do objeto e das limitações práticas da 

pesquisa, especialmente no que se refere às – por vezes – problemáticas fontes. 
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2. Opções conceituais e metodológicas. 

No presente item, expomos as premissas conceituais da pesquisa que nos levou à 

tese e à proposição defendidas. 

A primeira base da reflexão empreendida é a concepção de Antonio Carlos 

Robert Moraes acerca da formação territorial – o processo historicamente determinado 

de incorporação de valor à superfície terrestre, materializando as relações sociais 

vigentes em uma paisagem e em circunscrições de poder24: 
“(...) a formação territorial desenha-se como um objeto empírico (...). Na 
historicidade plena dos processos singulares brota a possibilidade de 
indicar os agentes do processo, os sujeitos concretos da produção do 
espaço. Os usos do solo, os estabelecimentos, as formas de ocupação e as 
hierarquias entre os lugares expressam também o resultado de lutas, 
hegemonias, violências, enfim, atos políticos. A produção do espaço sendo 
vista como processo teleológico, sustentado em projetos e guiado por 
concepções. Portanto, a construção dos territórios envolve representações, 
discursos, consciências” 25 

 O autor dá alto grau de abrangência e complexidade ao termo, que passa a 

envolver geografia, economia, política, história, cultura. A adoção de sua conceituação 

implicou na atenção aos diversos grupos sociais, sua produção, seus interesses, suas 

visões de mundo etc. – em que pesem as dificuldades de fazê-lo, sendo a maior parte 

das fontes diretamente ligadas à Coroa Portuguesa. 

Em busca da ampliação da perspectiva temporal adotada, o recorte em que 

efetivamente nos aprofundamos (cerca de meio século) é sempre pensado em função de 

um intervalo maior, que se inicia nas últimas décadas do século XVI e se prolonga até o 

início do século XIX. Este posicionamento tem base das observações de Fernand 

Braudel no artigo História e Ciências Sociais – a longa duração, que trata desta última 

como temporalidade essencial dos processos territoriais: 
“Certas estruturas, por viverem muito tempo, tornam-se elementos estáveis 
de uma infinidade de gerações (...) O exemplo mais acessível parece ainda o 
da coerção geográfica. Durante séculos, o homem é prisioneiro de climas, 
de vegetações (...), de um equilíbrio lentamente construído (...) Vede (...) a 
durável implantação das cidades, a persistência das rotas e dos tráficos, a 
fixidez surpreendente do quadro geográfico das civilizações. As mesmas 
permanências ou sobrevivências no imenso domínio cultural”26 

Mantivemo-nos, assim, atentos às três diferentes temporalidades definidas pelo 

autor: o “tempo curto”, o tempo “dos indivíduos, da vida cotidiana”, que aparece 

diretamente nos eventos e fatos da documentação; as “conjunturas”, correspondentes a 

situações econômicas, contextos sociais, com durações de “uma dezena de anos, um 

quarto de século e, no limite extremo, o meio século”; e, finalmente, a longa duração em 
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que se desenrolam “as ciências, as técnicas, as instituições políticas, as ferramentas 

mentais, as civilizações”27. Tentamos, então, identificar diferentes camadas históricas 

nos processos que observamos: diferentes movimentos de diferentes durações, suas 

sobreposições, interseções e mesmo contradições. 

Analogamente, as escalas espaciais foram tratadas pelo viés da multiplicidade. 

Diferenciamos situação e sítio de um núcleo populacional a partir da forma como 

Nestor Goulart Reis coloca a questão. Para ele, a primeira é a “posição [física] no 

sistema urbano que determina as modalidades de relações que os habitantes poderão 

estabelecer com as outras áreas do sistema e com o exterior”. A situação escolhida para 

os núcleos depende em grande parte de elementos naturais, mas também humanos – de 

forma que “o poder de uma situação sofre alterações com o tempo”. Por sua vez, o sítio 

“de uma vila ou cidade é o local onde ela está assentada”, e tem por fatores 

determinantes o relevo, a natureza do solo, as fontes, cursos e massas de água28. 

Finalmente, o traçado é a organização física do núcleo, constituída pela relação entre 

volumes edificados e vias de comunicação. 

Por fim, para preencher uma lacuna da historiografia local e permitir a discussão 

ampla, privilegiamos os espaços não-urbanizados e aqueles de emergência do urbano – 

pequenas vilas e sedes de freguesia29. Trata-se de uma tentativa de preencher a lacuna 

apontada por Fania Fridman: a costumeira pouca atenção, nos estudos de história da 

urbanização e formação territorial, aos espaços não-urbanos que permeiam o território30.  

 

3. O caso da Paraíba como exemplo da complementaridade de métodos31. 

Entre as décadas de 1750 e 1760, como decorrência das reformas pombalinas, a 

política territorial para a Paraíba transforma-se. A partir de então, e até o início do 

século XIX, a economia da Mata Paraibana dinamiza-se progressivamente e a 

administração colonial vai utilizando um conjunto de novos meios de conhecimento e 

disciplina para alcançar um poder inédito sobre o espaço, perpassando todas as suas 

escalas. Para além do amplo conjunto de medidas relacionadas à defesa da costa, ao 

controle da população, à delimitação das matas, ao incentivo da produção, à regulação 

das sesmarias, da produção e do comércio, destaca-se a criação de um conjunto de cinco 

vilas na área de estudo (1762-1765), complementadas por uma no sertão (1772), e 

posteriormente mais três em diferentes partes da Capitania (1790-1800)32. Tais 

elevações fazem com que surja, oficialmente, um sistema urbano na escala intra-

capitania, e rompem não somente a centralidade política e fiscal única da Cidade da 
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Paraíba (que passa a ser dividida com as vilas), mas também o seu termo físico, até 

então indiviso. 

As cinco vilas pombalinas da Mata Paraibana foram instaladas em pontos 

regularmente espaçadas entre si, o que reforçou a disposição linear dos pontos da região 

litorânea (imagem 1). Pretendeu-se que os termos municipais fossem ordenados em um 

conjunto de áreas com diferentes fins, claramente delimitadas: rossio, patrimônio da 

Câmara, logradouros comuns e área a ser distribuída com os moradores (imagem 2). 

Assim, tentou-se regular o acesso e uso de uma terra antes contínua (as sesmarias 

concedidas aos aldeamentos), cujos trechos diferenciavam-se apenas por suas 

potencialidades naturais. 

 

 
Imagem 1.  Vilas pombalinas da Mata Paraibana. 
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Imagem 2.  Ordenamento do termo municipal em Alhandra: rossio, patrimônio da Câmara, 
logradouros comuns e área a ser distribuída com os moradores. 

Caso o sistema de vilas houvesse levado à integração produtiva dos índios, agora 

autônomos, à sociedade colonial, ele teria significado uma revolução no território da 

Capitania, por fazer emergir como centralidades econômicas e políticas cinco 

povoações que não o eram. Na prática, houve um jogo de permanência e mudança: ao 

longo das décadas, a ruptura com o quadro preexistente foi parcial e ambígua. Houve 

mudanças devidas à política pombalina – talvez a maior delas tendo sido a reordenação 

do espaço rural – mas também houve continuidade de processos antigos. 

Por exemplo, a localização das vilas acompanhou o esquema de ribeiras, que já 

condicionara a implantação dos aldeamentos e das povoações dos colonizadores, de 

forma que a regionalização resultante correspondeu à existente: próximas a Pilar e 

Monte-mor, já havia duas sedes de freguesias (Taipu e Mamanguape) detentoras da 

centralidade econômica em suas áreas de influência. A população branca dessas duas 

freguesias conseguiu controlar as novas Câmaras, passando a deter também a 

centralidade política. Enquanto isso, as outras três vilas tornaram-se periféricas a ponto 

de duas delas (Conde e São Miguel) perderem tal status, tornando evidente a persistente 

resistência indígena em aceitar o modo de vida que o colonizador tenta impor. Em 

suma, a reforma conduzida só teve maior ressonância quando ecoou potencialidades 

existentes, baseadas na produção e no comércio, e limites regionais definidos, em última 
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análise, pelo quadro natural; no período pombalino, na verdade aceleram-se processos 

locais de formação territorial que já se vinham desenrolando na longa duração.  

Um olhar mais distanciado vê duas grandes mudanças no território 

correspondente à Mata Paraibana, do fim do século XVI ao fim do século XVIII. A 

incorporação de novas áreas produtivas na Mata e no interior e o desenvolvimento de 

um mercado interno (ou seja, o próprio caminhar da colonização) deslocam parte dos 

eixos de comunicação do mar para a terra e permitem que novas povoações adquiram 

importância econômica. Ambos os processos gradualmente diminuem e fragmentam a 

centralidade inicialmente coesa da Cidade da Paraíba – o que vem à tona na segunda 

metade do século XVIII. Assim, as realidades tão diferentes daqueles momentos 

extremos estão ligadas por um processo único, que se desenvolveu em dois séculos, em 

ritmos variáveis, mas não se modifica essencialmente nem com a aparente ruptura 

representada pelas novas vilas. 

A criação das primeiras vilas paraibanas foi feita em continuidade imediata à 

daquelas do Rio Grande, o que levanta indícios muito fortes, embora não confirmados 

por via documental, da existência de planos geométricos regulares para suas sedes, 

realizados por funcionários do urbanismo, e da determinação da uniformidade da 

arquitetura. Este conjunto de ações mostra um processo similar ao restante da 

urbanização pombalina na América Portuguesa. 
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Imagem 3.  Vila de Monte-mor. Pátio alongado, implantação da igreja em destaque no relevo, 
forma geométrica resumida ao alinhamento das edificações. 

 

No plano dos traçados, os resultados efetivamente alcançados mostram divórcio 

entre plano e resultado. Nas vilas estudadas, mesmo que tenham sido elaborados novos 

traçados (dos quais não se tem notícia), aquilo que foi escrito, desenhado ou marcado 

não se concretizou de forma a deixar vestígios. Nelas, o espaço urbano permanece 

resumido a uma praça-pátio que é síntese de múltiplas confluências. A igreja, através da 

implantação sutilmente pensada em relação ao relevo, como é próprio da tradição 

portuguesa, simultaneamente sinaliza a paisagem e polariza o pátio, articulando as 

escalas do sítio e do traçado através da arquitetura. Percebe-se a herança (não 

necessariamente intencional) do pátio das antigas aldeias indígenas: a ereção do 

pelourinho ressignifica o espaço, sem introduzir-lhe outras alterações físicas. No mesmo 

espaço pouco regular integram-se, em aparente conciliação, a idéia-aldeia do índio, a 
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idéia-aldeamento do missionário e a idéia-vila do diretor – à custa da não-introdução da 

nova ordem espacial pombalina (imagens 3 e 4). 

 
Imagem 4.  Vila de São Miguel da Baía da Traição. Pátio irregular, implantação da igreja em 
destaque no relevo. 

 

A não-concretização e mesmo não-existência dos novos traçados propostos pode 

se relacionar ao papel estratégico secundário desta região na época. A atividade dos 

funcionários do urbanismo que acompanhavam o juiz de fora, por si só, não garantiu 

uma realização que precisaria do acompanhamento constante do funcionário local, o 

diretor, pouco provavelmente capacitado para tal – não se poderia esperar a adesão 

voluntária da população a um “fazer cidade” que lhe era completamente estranho. A 

permanência da forma urbana traz à tona as limitações sociais de um projeto 

civilizatório de objetivos por demais vastos diante de seus meios. 

É curioso que, um século depois da criação das vilas, observa-se sua expansão a 

partir do pátio herdado dos aldeamentos, ao longo de seus caminhos de acesso. Isto é 
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semelhante ao que acontecia nas “povoações de brancos” locais, cujo traçado era 

constituído por um caminho principal ao qual se articulava o largo da igreja matriz. 

Revela-se a incorporação, por parte das vilas de índios, de uma tradição vernácula ainda 

viva no século XIX – e não da tradição erudita que se tentara introduzir. 

Em cada um dos casos analisados, se procurássemos resultados instantâneos da 

urbanização pombalina, encontraríamos pouco. A longa duração mostrou-se ferramenta 

útil para entender formas herdadas do período anterior e que se perpetuavam no tempo, 

lentamente transformadas. Analogamente, a alternativa representada por um método 

eminentemente morfológico permitiu entender traçados cujo suposto projeto 

desconhecíamos, mas que tinham uma sutil lógica vinculada ao meio físico. 

 

4. Conclusão. 

Pensando na forma urbana na escala do traçado, os caminhos alternativos 

percorridos colocam-nos nos limites do método geralmente associado à pesquisa da 

Escola Portuguesa de Arquitetura e Urbanismo. Julgamos que essa situação não é 

fortuita: sustentamos estar diante de um conjunto de vilas nos limites do próprio 

conceito desta Escola, como definida por Horta Correia. Afinal, embora se trate de vilas 

que, em maior ou menor grau, foram objeto da ação de funcionários do urbanismo, 

herdeiros de uma tradição e de um conhecimento técnico vinculados ao projeto de 

espaços com determinadas características, entre elas a regularidade geométrica, 

entendemos que a forma assumida por tais núcleos no tempo não é explicada por esses 

fatores – mas sim por outra tradição, popular, vernácula e transmitida pela observação e 

pelo costume. 

A conseqüência desta percepção é o reconhecimento das limitações dos métodos 

e dos conceitos por trás deles: objetos urbanos diferentes pedem abordagens específicas. 

Indo além, nosso caso-limite é tratado a partir da interlocução enriquecedora entre 

métodos ligados a diferentes concepções da cidade de origem portuguesa. Defendemos, 

portanto, a complementaridade e mesmo a multiplicidade de olhares sobre uma 

realidade tão complexa. Afinal, se planos e resultados podem andar tão desarticulados, 

observar quantas faces tiver o processo enriquecerá sua compreensão. 

Com essa experiência, pretendemos contribuir para o estudo dos casos – 

certamente numerosos – em que a exigüidade de fontes manuscritas e cartográficas 

deixa o pesquisador com poucos elementos além da cidade enquanto documento de si 

própria. Afinal, se os estudos contemporâneos tendem a tratar dos núcleos sobre os 

quais há maior documentação – não por acaso, aqueles onde houve maior ação da 
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administração colonial – também é preciso aprofundar o entendimento daqueles cuja 

trajetória foi menos regulada. 

Em outras palavras, para além dos caminhos seguros, como o da contínua 

extensão da pesquisa apenas objetos análogos (um contínuo aprofundamento de 

questões, fontes e conclusões), é sempre saudável recolocar os fundamentos em busca 

de outras respostas, para ter um entendimento cada vez mais completo da complexidade 

inerente aos fatos humanos. 

Finalmente, imaginamos contribuir também para a superação de questão da 

presença ou ausência do Estado na urbanização de origem portuguesa, ao tê-la 

recolocado de forma diferente: como acontece e quais são os resultados do jogo de 

presença e ausência do Estado, nessa urbanização? Assim, evita-se cindir o objeto em 

dois, e caminha-se na direção de uma sempre possível e desejável perspectiva 

unificadora. 
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