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Resumo 

 
Este trabalho trata do Legado Renascentista que foi transposto para a forma urbana das cidades 
de São Luís do Maranhão e de Belém do Pará, identificado por intermédio dos elementos 
urbanísticos dessas cidades; a partir dos quais pretende-se discutir as seguintes indagações: 
Existiu concepção própria e caracterizada nas cidades de São Luís-MA e Belém-PA, ligadas à 
cultura portuguesa? Quais foram os elementos urbanísticos das cidades portuguesas incorporadas 
por essas duas cidades no século XVII? Para tanto foram adotadas as noções de forma urbana 
segundo Nestor Goulart, Luz Valente e Lamas, além de bibliografia especializada sobre o 
Renascimento. Também, foram pesquisados relatos de memorialistas portugueses e franceses que 
estiveram aqui nos primeiros tempos da colonização e narrativas de historiadores contemporâneos 
que contam a história de São Luís e de Belém. A interpretação realizada, tomando por base o 
estudo comparativo com Damão, procura mostrar que nas cidades de São Luís e Belém existem 
muitas semelhanças entre seus elementos urbanísticos e poucas diferenças, permitindo se falar que 
na formação dessas cidades existiu uma lógica urbanística comum, ou seja, um Legado 
Renascentista.  
 
 
 
Palavras chave: Legado Renascentista, Forma Urbana 

 
 

Abstract 
 

This work concerns on the Renaissentist legacy that was transposed to urban shapes observed in 
urban building styles in São Luís, Maranhão and Belém, Pará. Which can be identified though the  
urban elements found in these cities. Starting from these elements we intend to answer the 
following questions: was there an inicial and self characteristic conception related to Portuguese 
culture in São Luís, Maranhão and Belém, Pará? What were the Portuguese urban elements 
applied in these two cities in the 17th century? To achieve that objective navious notions from 
Nestor Goulart, Luz Valente and Lamas, besides specialized bibliography based on the 
Renaissance . Also, reports of Portuguese and France history experts were researched, in order to 
find out about those who were here in the beggining of the colonization the accomplished 
interpretation, taking for base the comparative study with Damão, tries to show that in Belém and 
São Luís cities there are a lot of likeness and few differences, allowing us to say that in the 
formation of those cities there was a common urban logic, in other words, a Renaissentist legacy.   
 
 
Words key: Renaissentist legacy,  Forms Urban 
 

 
 
 
 



Legado Renascentista e Forma Urbana: 
as cidades de São Luís e Belém no século XVII 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Neste trabalho procuramos demonstrar que existe, na forma urbana das cidades brasileiras de 

São Luís e de Belém, uma lógica urbanística, uma concepção própria e ligada à cultura portuguesa, 

onde seus elementos como sítio, edifícios marcantes ou notáveis, malha, ruas, quadras,  lotes, 

alinhamentos e usos embora apresentem especificidades, na maioria das vezes se apresentam 

semelhantes. 

 

Os elementos acima citados que nos remetem à organização das cidades sofreram também 

influências do Renascimento, época da fundação dessas cidades. O trabalho de reconstrução histórica, 

baseado na cartografia antiga, mostra a periodização das mudanças da forma urbana dessas duas 

cidades, no século XVII,  destacando as características específicas e semelhantes presentes então em  

São Luís – MA  e de Belém – PA. 

 

Nosso questionamento iniciou-se pelo fato de percebermos vários elementos semelhantes 

entre as cidades portuguesas ou de origem portuguesa e, mais ainda, entre as cidades portuguesas 

fundadas durante o século XVII, como por exemplo São Luís e          Belém.  Estimulados   por    essa   

constatação   passamos  a   investigar   o   assunto,    inclusive  indagando   qual  a  influência  do 

Renascimento em Portugal e, conseqüentemente, na formação  dessas cidades. Dessa forma realizamos 

estudos bibliográficos sobre a cidade do Renascimento, os tratados renascentistas, a formação dos 

engenheiros militares e em especial a de Francisco Frias de Mesquita, que numerosas contribuições 

prestou ao Brasil. 
 
 
 
 
 
* Concludente do Curso de Mestrado em Desenvolvimento Urbano 



 

 12  

A importância deste trabalho se deve ao fato de que são poucos e recentes os estudos que 

têm revelado como os princípios e regras do urbanismo lusitano renascentista foram transpostos e 

aplicados no Brasil, em particular nas cidades de São Luís e Belém. A maioria dos trabalhos  aborda 

principalmente o processo social de colonização, as razões de expansão comercial e de domínio 

territorial. A nossa pretensão é priorizar o processo de ocupação territorial, focalizando as mudanças 

ocorridas na forma urbana que constituem o legado português transposto para o Brasil, em São Luís e 

Belém, considerando as dimensões econômicas e sociológicas.        

 

Para tanto propomo-nos a responder as seguintes perguntas: Existiu concepção própria e 

caracterizada nas cidades de São Luís – MA e Belém – PA, ligadas à cultura portuguesa? Quais foram 

os elementos urbanísticos das cidades portuguesas incorporados por essas duas cidades no século 

XVII?  

 

Por meio da história, sabemos que durante seu período de expansão, Portugal  estabeleceu 

vários núcleos urbanos ao longo da Costa Africana, no Oriente e no Brasil. Sua contribuição na 

formação do desenho  de várias cidades é bastante significativa e o seu estudo vem esclarecer como se 

estruturaram e se desenvolveram essas cidades. No início dos anos quinhentos, Portugal se deteve na 

Costa da África e Oriente, estabelecendo núcleos urbanos e na segunda metade desse século, 

reestrutura a malha de várias dessas cidades e simultaneamente estabelece no Brasil novos núcleos 

urbanos carregados de uma herança medieval. 

 

Já a partir do século XVII, novas cidades foram fundadas apresentando uma malha regular, 

entre elas São Luís – MA (1615) e Belém – PA (1616), localizadas na região Norte do Brasil. São Luís 

do Maranhão tem o seu traçado atribuído ao engenheiro-mor Francisco Frias de Mesquita, no ano de 

1615, e os registros mais antigos na cartografia foram feitos no século XVII e XVIII. A cidade de 

Belém não tem seu traçado atribuído a nenhum engenheiro militar e os mapas são do final do século 

XVII e do século XVIII, que mostram a planta geométrica da cidade. Este foi o momento das origens 

dessas cidades, os fatos urbanísticos constituintes então marcaram sua organização cultural;  por isso, 

o recorte temporal prioriza este momento.  

 

Os princípios do urbanismo renascentista efetivam-se por meio dos engenheiros militares, 

simultaneamente a serviço da Espanha e de Portugal. A atividade legislativa de Filipe II, junto com as 

influências que as idéias renascentistas exerceram no ensino da arquitetura e da engenharia militar, 

foram fatores importantes para a crescente racionalização dos traçados portugueses. 

 

Para evidenciar o legado renascentista que foi transposto pelos portugueses para as cidades 

brasileiras de São Luís – MA  e Belém – PA  durante o século XVII, estudamos a forma urbana dessas 

cidades por intermédio dos seus elementos urbanísticos como o sítio, edifícios marcantes, malha etc., 
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relacionando-os com as idéias do Renascimento, em especial o código urbanístico “Leis das Índias” e 

com a forma urbana dessas cidades, em especial com a de Damão, onde melhor se observa a aplicação 

das idéias renascentistas. 

 

O período da fundação das cidades de São Luís – MA e Belém – PA coincide com o período 

de união das Coroas portuguesa e espanhola e da vigência das Ordenações de Povoação de Felipe III 

(1573), vulgarmente identificada por “Leis das Índias”, que era um código de origem renascentista, 

que propõe um traçado ortogonal dos arruamentos, a largura constante de ruas sem distinção de 

categorias principal ou secundária e a orientação de acordo com os pontos cardeais. 

 

Assim, constatamos que as cidades de São Luís e Belém, seguem um modelo uniforme, um 

tabuleiro de ruas retilíneas que definem uma série de quarteirões iguais, geralmente quadrados. As 

praças, situadas no centro da cidade na maioria das vezes, são resultados de omissões de quarteirões 

onde se debruçam a Igreja, o paço municipal, as casas dos mercadores e dos colonos mais ricos. Essas 

cidades procuraram seguir a racionalidade, simetria, regularidade e geometricidade propostos pelo 

Renascimento. 

 

Esse modelo em tabuleiro, idealizado pelos espanhóis no século XVI, é aplicado em várias 

cidades de além-mar, os quais, ao contrário do que acontecia na Europa, encontram um enorme espaço 

vazio a ser colonizado e urbanizado. Esses traçados urbanos regulares, cumprem de forma adequada os 

objetivos políticos de controle do território e de afirmação do poder real que estavam  subjacentes à 

fundação dessas cidades. Porém, além do traçado, outros elementos também contribuem para esse fim: 

os fortes, os palácios e as edificações religiosas. Em São Luís, foi feito o Forte São Luís e, em Belém, 

o Forte do Presépio; em São Luís, temos a praça em forma de largo onde hoje está o Palácio do 

Governo e a Catedral da Sé e, em Belém, a formação de duas grandes praças centrais onde em uma 

delas foi construída a igreja Matriz e o Colégio dos Jesuítas. 

 

Para discutir se houve uma concepção  própria e ligada à cultura portuguesa, elegemos a 

Forma Urbana como nossa principal categoria e como categorias analíticas elegemos o sítio, edifícios 

marcantes ou notáveis,  malha,  praças,  ruas, quadras,  lotes, alinhamentos e usos  selecionados 

segundo as categorias utilizadas por Reis Filho (1974), Valente (1991), Lamas (1968) e também os 

códigos renascentistas. A Forma Urbana é resultado da organização dos elementos morfológicos, 

(sítio, malha, praças, ruas, etc.) que sofrem interferências do processo social,  econômico,  político e 

cultural,  resultando no desenho da cidade. 

 

Nestor Goulart, ao estudar a forma urbana destaca entre outros elementos  a  situação e o 

sítio dos núcleos urbanos. A situação é uma escolha importante e um dos fatos marcantes nas cidades 

da colonização portuguesa, as quais situavam-se predominantemente no litoral, por razões militares. 
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Era comum que essas novas cidades ficassem próximas a vias fluviais ou marítimas, o que facilitava 

as trocas comerciais entre a colônia e a metrópole, como ocorreu com os portos de São Luís – MA e 

Belém – PA.  

 

O sítio era outra variável importante, pois trata-se do local onde está assentado o 

aglomerado e a natureza do solo, relevo, fontes d’água ou cursos d’água os quais irão influenciar na 

definição do traçado. Isso é bastante claro e significativo em Belém, onde temos o Igarapé Piri, o qual 

tanto  influenciou como dificultou o crescimento da cidade. A consulta à cartografia antiga permite 

evidenciar que nos núcleos mais antigos ocorria a tendência à ocupação em sítios elevados, facilitando 

um  esquema  defensivo  elementar  e  um  controle  eficiente  das  vias de comunicação (terrestres, 

marítimas e fluviais), como é o caso de São Luís, instalada em uma elevação próxima ao porto. 

 

O alinhamento é outra variável importante que influenciará na forma da cidade. Eles eram 

feitos por meios de instrumentos rudimentares de navegação e seguiam as recomendações contidas nas 

Ordenações. São  tão importantes que resultam em  cidades com leituras de traçados tortuosos ou 

regular. 

 

Além  desses  elementos,  edifício  marcante,  malha,   praças,   ruas,   quadras,  lotes  e usos 

são identificados como elementos morfológicos fundamentais para a leitura da forma  das cidades de 

São Luís e Belém. Soma-se a eles, o estudo do processo de urbanização ou seja, o estudo do conjunto 

dos fenômenos sociais e econômicos. 

 

Para fazermos esse estudo bibliográfico elegemos alguns memorialistas como fontes 

primárias, onde destacamos  os padres capuchos Yves d’ Evreux e Claude d’ Abbeville, Jacinto 

Carvalho, Capistrano de Abreu e  historiadores como Filipe Andrès, Olavo Pereira Filho, Augusto 

Meira Filho, João Renôr de Carvalho, Fernandes Christovão Duarte entre outros, que narram sobre a 

história do Maranhão e do Pará. Utilizamos ainda como fontes primárias, a cartografia das cidades de 

São Luís e Belém, durante o século XVII, encontradas no CD-ROM das Imagens das Vilas e Cidades 

do Brasil Colonial (Nestor Goulart, Reis Filho), os mapas do Brasil, da província do Maranhão e do 

Pará retirados do livro de Isa Adonias, Imagens da Formação Territorial Brasileira e cartografia das 

cidades de Damão, Goa, Viana do Castelo e Mazagão  encontradas no Arquivo Virtual da Cartografia 

Portuguesa. Além das principais prescrições das Leis das Índias, transcritas por Leonardo Benévolo no 

livro História da Cidade. 

 

A princípio selecionamos as fontes primárias bibliográficas e cartográficas e as fontes 

secundárias bibliográficas que utilizamos no trabalho. Nesse momento mantivemos conversas com o 

arqueólogo Deusdèsit Filho, autor de artigos referentes ao sistema urbanístico de São Luís, que entre 

outras informações, nos indicou fontes que nos ajudaram nessa fase de preparação  e de leitura.  
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Depois, iniciamos estudos sobre São Luís e Belém baseados em memorialistas e 

historiadores, realizamos ainda estudos sobre Portugal e o Renascimento por meio dos livros 

encontrados em alguns Acervos e Bibliotecas Públicas. Depois de reunidas as informações necessárias 

para interpretar a forma urbana e confrontados com a cartografia antiga foram produzidos mapas que 

visualizam a  periodização das mudanças na forma urbana dessas cidades, durante o século XVII. Os 

resultados, comparados com a cidade de Damão e com as Leis das Índias,  permitiram-nos evidenciar 

o legado que foi transposto para essas cidades. 

 

Mediante leitura e análise das fontes primárias (cartografia, relatos dos memorialistas, 

ordenações renascentistas e Leis das Índias) e das fontes secundárias (bibliografia sobre a história 

urbanística, econômica e social das cidades de São Luís e Belém, bibliografia sobre Portugal no 

Renascimento e bibliografia sobre o Renascimento e urbanismo renascentista) procuramos identificar 

o que os memorialistas e historiadores falavam sobre cada cidade, principalmente sobre os elementos 

morfológicos e materiais, formas e datas das construções dos elementos notáveis, os quais foram 

muito importantes para a  definição da periodização.  

 

Baseada nessas fontes fizemos ainda uma análise de cada mapa de per si, identificando os 

elementos morfológicos segundo as categorias utilizadas por Boaventura (escala, projeção e 

simbolização), além da análise comparativa dos mapas de cada cidade para apreensão da forma 

urbana, identificando os elementos que permaneceram e os novos. Também fizemos uma análise 

interrelacionada da cartografia com os relatos e datas, para identificar os períodos, as mudanças das 

formas e característica principal de cada período. Procedimento similar foi aplicado para Damão, e 

depois feito uma análise comparativa com as Leis das Índias. 

 

Nosso documento está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo, chamado de 

“Portugal e o Renascimento,” procuramos situar a influência do urbanismo Renascentista originado na 

Itália e transposto para Espanha e Portugal, evidenciando suas principais características. 

 

O segundo capítulo, “A forma Urbana: elementos teórico-metodológicos”, comenta sobre o 

conceito de forma urbana e as categorias analíticas utilizadas nesse trabalho. Falamos também da 

cartografia histórica baseada na teoria de Boaventura, onde fizemos comentários e análises sobre os 

mapas de São Luís e de Belém que serviram como “mapa base”,  o mapa de 1660, “Maragnon in Zuid 

América van westen van Brasil,” além de nos reportarmos para outros dois mapas, o de 1647,  “Vrb s. 

Lodovici in Maragnon” e, o de 1789, denominado “Imagem sem título”. Para Belém utilizamos como 

“mapa base”, o mapa de 1753, que tem por título “Planta Geométrica da cidade de Belém do Grão-

Pará,” além de nos reportarmos para mais dois mapas, um do século XVII, que é o desenho mais 

antigo de Belém, “De stat end fort van Grand  Para” e, o de 1751, intitulado “Planta da Praça da 

Cidade de Belém do Grão – Pará”. 
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No terceiro capítulo, “São Luís no Século XVII: contexto político-social e organização 

urbana”, estudamos os colonizadores, a evolução da cidade, características urbanísticas segundo 

relatos dos memorialistas e historiadores. Fizemos também uma  periodização urbanística de acordo 

com as mudanças significativas ocorridas na forma da cidade de São Luís durante o século XVII. O 

estudo da cidade ficou dividido em três períodos: 1612 – 1626  - Cidade-Fortaleza; 1627 – 1644 – 

Cidade em Damero e 1645 – 1700 – Cidade Geométrica Regular. No quarto capítulo, estudamos 

“Belém no Século XVII: contexto político-social e organização urbana,” seguindo os mesmos 

procedimentos metodológicos que utilizamos para São Luís. Sua periodização também ficou dividida 

em três momentos: 1616 – 1621 – Praça-Fortificada; 1622 – 1640  – Cidade Religiosa; 1641 – 1700   – 

Cidade Ortogonal. 

 

No quinto e último capítulo, denominado “Estudo Comparativo: São Luís, Belém e 

Damão,” estudamos a cidade de Damão, caracterizando sua forma por meio das mesmas categorias 

adotadas para o estudo de São Luís e Belém. Depois, comparamos as três cidades com as Leis das 

Índias, o que nos revelou o legado renascentista em comum que  foi transposto para essas cidades. 

Essa análise comparativa nos possibilitou falar da existência de uma concepção, uma lógica 

urbanística própria e ligada à cidade portuguesa e às idéias renascentistas, constatadas por meio da 

constância da escolha do sítio em locais estratégicos próximo aos rios, da estreita relação estabelecida 

entre cidade e fortaleza, da regularidade dos traçados com seus objetivos militares, da presença 

constante de edifícios marcantes como Igrejas, Palácios, Casa de Câmara e Cadeia, Fortificações, além 

da preocupação com a simetria, regularidade, geometricidade e formatos uniformes dos elementos 

urbanísticos que constituem essas cidades. 

 

 

1   PORTUGAL E O RENASCIMENTO 
 
 

1.1 A Cidade do Renascimento 
 

 

Para entender a forma urbana das cidades portuguesas no século XVII torna-se necessário 

compreendermos o contexto do Renascimento: o que foi e como se refletiu na organização urbana.  

 

 O Renascimento foi um período na história em que o homem reviveu a cultura grega 

romana ou clássica, mas, antes de tudo, foi um momento de intensas transformações nas artes, na 

filosofia e na ciência. Esse período tem início por volta de 1300, época de transição entre a Idade 

Média e a modernidade. A Renascença difundiu-se por toda a Europa durante os séculos XV e XVI, 

abolindo costumes e instituições que haviam dominado a Europa durante quase mil anos. 
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O ideal do Humanismo foi o móvel desse progresso e tornou-se o próprio espírito do 

Renascimento. Tudo que dizia respeito ao homem e à sua vida na terra tornou-se importante. A 

valorização do homem e da natureza se opôs ao divino e ao sobrenatural da cultura da Idade Média. 

 

Foi dentro das universidades, que se desenvolveu a cultura do Renascimento com a 

retomada dos estudos da cultura grego romana. Essa inspiração dos renascentistas não significou uma 

mera imitação, pois as condições históricas imperantes na Antigüidade clássica e na passagem da 

Idade Média à Moderna eram completamente diferentes. 

 

Os artistas, arquitetos e poetas empregavam formas e técnicas novas e ousadas para refletir 

o espírito da época. Em suas obras, procuravam glorificar o homem e ao mesmo tempo conquistar 

fama para si mesmos. A arquitetura voltou-se para o homem e suas necessidades. Os arquitetos 

renascentistas deram às suas casas, palácios e edifícios públicos a mesma atenção que dispensavam às 

igrejas, tendo como principal característica a busca de uma ordem e de uma disciplina que superasse o 

ideal de infinitude do espaço das catedrais góticas. Assim, a ocupação do espaço pelo edifício baseia-

se em relações matemáticas estabelecidas de tal forma que o observador possa compreender a lei que o 

organiza, de qualquer ponto em que se coloque. 

 

Durante os séculos XIII e XIV as cidades são sedes de uma ativa comunidade burguesa, de 

artesãos e mercadores, apresentando-se com densas habitações dispostas ao redor de áreas de interesse 

comum, onde a igreja matriz  e o palácio municipal estão situados, onde se realizam mercados e feiras 

e onde as ruas são estreitas e tortuosas.  

 

 Segundo Munford, durante os séculos XV e XVI as cidades apresentavam-se com 

características medievais e renascentistas, utilizando os tratados de arquitetura repletos de cidades 

ideais, ou seja, de cidades projetadas segundo critérios racionais e geométricos, as quais se 

concretizaram plenamente em períodos posteriores. Além disso, as fundações de novas cidades na 

Europa eram raras e o que ocorria era a transformação ou adaptação na cidade medieval, saneando o 

traçado antigo por meio de ruas e praças largas e regulares, incorporação de novas áreas urbanas e 

diretrizes para o desenvolvimento em áreas adjacentes, mediante a construção de edifícios 

monumentais. As cidades do Renascimento irão, na realidade, se concretizar nos territórios sem 

ocupação  encontrados nos continentes Asiático, Africano e Americano, a partir do final do século 

XVI.  

 

As cidades ideais do Renascimento italiano foram na realidade pensadas de forma unitária,  

determinadas pelos soberanos e idealizadas por seus arquitetos, concebidas às vezes de maneira 

utópica. Eram dotadas de um sistema de fortificações, traçado regular com ruas amplas e retas, traçado 
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geométrico norteado pelo eixo da rua principal além de palácios e igrejas. São uma invenção artística e 

política ao mesmo tempo. 

 

E as cidades portuguesas, do século XVII, elas seguem a lógica urbanística do 

Renascimento italiano? Talvez seja difícil de definir o que é uma cidade portuguesa, mas supomos que 

a forma apresentada nesse século é similar a de outras culturas. Entretanto cabe pontuar, ainda, a 

existência de especificidades formais resultantes de múltiplos fatores, como as diferentes influências e 

concepções presentes na  cultura urbana portuguesa, como a herança da colonização romana e a 

influência da cultura muçulmana.  

 

No período medieval, Portugal tinha uma história urbanística muito parecida com a história 

da Espanha, com duas vertentes antagônicas, uma mais antiga do século VIII, muçulmana, que se 

desenvolveu no Sul e apresentando cidades de traçado caprichoso, com ruas tortuosas, e à outra, cristã, 

que se difundiu a partir do século XII, no Norte, com a Reconquista, tendendo à regularidade e a 

racionalidade.  

 

O século XIII em Portugal corresponde ao período da Guerra da Restauração e isso 

determinou a fortificação de muitas vilas e cidades de acordo com as modernas regras de fortificação e 

provocou a reestruturação das suas malhas urbanas a exemplo de cidades como Viana do Castelo, 

Caminha, Valença, Monção, Vila Viçosa, Monsaraz entre outras. Mas foi mediante a fundação de 

fortes, feitorias e núcleos urbanos ao longo das Costas da África, Brasil, Índia e Extremo Oriente, 

durante os séculos XVI, XVII, e XVIII, que serviram como grande campo do desenvolvimento do 

urbanismo português, em especial o Brasil, pois tratava-se de um território não urbanizado, onde será 

crescente a aplicação de traçados regulares no desenho de vilas e cidades. 

 

A idéia de regularidade e ordenamento das cidades portuguesas é uma herança da 

colonização romana, a qual passava pelo estabelecimento de rede de núcleos urbanos e de 

comunicações terrestres visando a ocupação efetiva do território e a acessibilidade.  

 

 Os princípios urbanísticos das cidades romanas eram baseados na regularidade, na 

racionalidade e na ordem, com uma estrutura ortogonal de ruas e de quarteirões, onde as ruas 

secundárias eram traçadas paralelamente aos dois eixos principais definindo, no conjunto, uma malha 

de ruas ortogonais e de quarteirões quadrados e retangulares. 

 
“A tradição de regularidade da cidade romana vai ser uma componente 
importante da cultura portuguesa por via erudita. A adoção de modelos 
racionais na cidade portuguesa é uma constante ao longo dos séculos, 
sempre associados a ações de planejamento promovidas pelo poder. 
Encontramos esses modelos racionais nas cidades medievais planejadas dos 
séculos XIII e XIV nas cidades, e nas extensões urbanas planejadas, com 
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influências renascentistas dos séculos XVI e XVII, e nas cidades 
geometrizada do Iluminismo do século XVIII.1 

 

As cidades portuguesas procuravam sempre responder à realidade, ou seja, mesmo quando 

estruturavam-se segundo modelos racionais e geométricos adaptavam-se à realidade local,  ao sítio,  

aos materiais etc.   Esses  modelos eram  transpostos  por  engenheiros  militares resultando em um 

traçado regular e as que eram construídas sem o auxílio dos técnicos, resultando em um traçado de 

menor regularidade, eram adotadas conforme as circunstâncias históricas, políticas e geográficas onde 

na síntese dessas concepções reside a especificidade dos traçados urbanos portugueses. 

 

  É difícil precisar o momento de inicio  do urbanismo renascentista nas vilas e cidades 

portuguesas, mas vários são os exemplos como Vila Viçosa e Viana do Castelo (Ver Fig. 1).  Porém, 

pode- se dizer que com a expansão ultramarina os traçados geométricos passam a ser utilizados para 

facilitar  o processo de colonização. Entretanto, o urbanismo renascentista em Portugal trata não só da 

malha urbana mas, de um modo geral tem preocupações estéticas, sanitárias, funcionais e defensivas 

teve sua regulamentação mediante as posturas municipais e cartas régias. A primeira cidade  sob 

influência da tratadística italiana surge nos Açores e depois Portugal começa a exploração na África 

Negra, Oriente e Brasil. 

 

 A maioria das cidades construídas a partir do século XVI na África e no Oriente pelos 

portugueses, durante seu movimento de expansão marítima, constituem uma síntese de padrões 

urbanos com referências romanas e renascentistas.  

 

 Na África, um dos melhores exemplos de organização urbana com influências 

renascentistas é a cidade de Mazagão. Esta cidade teve sua primeira fortaleza construída em 1514  e 

depois reconstruída em meados do século XVI. A cidade de Mazagão foi desenhada por um 

engenheiro italiano Beneditto da Ravena, em 1541, e foi construída por João de Castilho. Esta cidade, 

de pequenas dimensões, foi a primeira obra portuguesa integralmente abaluartada. 

 

Ela  está situada em um ponto estratégico, construída dentro de um perímetro fortificado de 

forma quadrada e defendida por bastiões nos quatro vértices, desenvolveu uma traça de ruas 

ortogonais constituídas de quarteirões predominantemente de forma retangular, embora tenha algumas 

zonas constituídas por pequenos quarteirões irregulares. Todo o conjunto se encontrava numa cidadela 

de forma quadrangular, que era a fortaleza inicial e que agora se localizava no centro da cidade, 

adjacente a uma praça de armas.  (Ver  Fig. 2). 

 

                                                 
1  -  REVISTA URBAN nº 2. As formas urbanas das Cidades de Origem Portuguesas. In Internet, Urban.iscte.pt. 1996. p.7. 
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Figura 1 – Planta da cidade de Viana do Castelo – Portugal (século XVI) 
Fonte: Arquivo Virtual da Cartografia Portuguesa 
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Figura 2 – Planta da cidade de Mazagão – África (século XVI) 
Fonte: Arquivo Virtual da Cartografia Portuguesa 
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Na Índia, algumas cidades apresentavam-se com traçados mais regulares, inspiradas nas 

idéias renascentistas, com o intuito de afirmar uma efetiva presença portuguesa do ponto de vista 

militar, político e cultural. Como exemplo destacamos Goa, conquistada em 1510 por D. Afonso de 

Albuquerque e que desde 1530 era a Capital do “Estado da Índia”. Fundada com o objetivo de 

estabelecer o centro de poder português na Índia, essa cidade foi uma exceção, pois a maioria delas 

serviam de instalação comercial ou posto de defesa. 

 

Goa localizava-se em um sítio à beira de um rio, em uma suave  encosta,  originando a 

cidade Alta e a cidade Baixa, apresentando  uma  estrutura concêntrica,  mas tendencialmente regular.  

Era  uma  cidade  aparentemente  aberta  e  contava  com várias fortificações para a sua defesa, como o 

forte de Aguado e dos Reis Magos. A orientação dominante dos seus espaços urbanos era no sentido 

nascente poente (Ver Fig. 3). 

 

As primeiras cidades construídas no Brasil durante o século XVI, sem a intervenção direta 

da coroa portuguesa, resultam em cidades de traçados de pouca regularidade. Já em meados do século 

XVI a meados do século XVII, quando a coroa portuguesa inicia com maior afinco a posse do 

território brasileiro, passa a aplicar as idéias e teorias italianas fundando cidades. Para tanto, trouxe os 

arquitetos e engenheiros militares que,  seguindo as ordenações de povoamento,  desenharam a traça 

de seis cidades: Salvador, Rio de Janeiro, João Pessoa, Parati, São Luís e Belém. Todos os desenhos 

apresentam traçados regulares, inspirados nas idéias urbanas renascentistas. 

 

No período da fundação dessas cidades, Portugal vivia um período de dominação espanhola. 

As coroas de Portugal e da Espanha ficaram unidas durante 60 anos, período que teve início em 1580, 

quando Filipe II, rei da Espanha, invadiu Portugal para ocupar, pela força, o trono vago com a morte 

do Cardeal D. Henrique, chegando ao fim a Dinastia Avis e iniciando a dinastia dos Habsburgo 

espanhóis. Assim, detendo as duas coroas Filipe II realizava a união ibérica que perdurou até 1640, 

com Filipe IV. Esse fato é importante porque influenciará significativamente a formação dessas 

cidades. 

 

 Foi durante o domínio espanhol sobre Portugal, que realmente se organizaram os primeiros 

sistemas eruditos de fortificações, principalmente em vista do perigo das invasões holandesas. Dessa 

forma, a exemplo da arquitetura das fortificações, as cidades e vilas do Brasil foram baseadas nas 

ordens dos engenheiros e arquitetos sob o comando espanhol e a vigilância especial de Felipe II. Além 

disso, os italianos, nesse período, eram os especialistas em fortificações modernas e foram eles os 

mentores dos espanhóis, que agora privilegiam as fortificações baixas e de grande espessura, com o 

intuito de oferecer o menor alvo e absorver o impacto de projéteis, abandonando as de tradições 

medievais das altas muralhas e torres de defesa. 
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Figura 3 – Planta da cidade de Goa – Índia (século XVI) 
Fonte: Arquivo Virtual da Cartografia Portuguesa 
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Mas o período da monarquia dual introduz outras inovações no plano da constituição 

política do rein,o que influenciará também na forma das cidades. Como coloca Paulo Santos:  

 

“A diferença de métodos do urbanismo colonial português em 
relação ao espanhol, começa pela legislação. Ao passo que estes 
últimos possuíam, um código legislativo de âmbito geral para ser 
observado nos povoados, os primeiros limitavam a sua legislação ao 
que se continha nas Ordenações do Reino, que cuidavam antes dos 
Edifícios e Servidões com limitações ao direito de propriedade do 
que como atuar para fundar as cidades”2.  

 

 Assim, deve-se mais aos espanhóis do que aos portugueses o mérito da aplicação da cidade 

em xadrez do Renascimento, que encontrou na América e em especial no Brasil um campo propício à 

sua aplicação. 

 

No começo do século XVII houve uma “Recopilacion,” durante o reinado de Filipe III, de 

leis esparsas resultando nas famosas “Leis das Índias”, com preceitos também no campo urbanístico. 

A influência desse código Castelhano, já se fazia sentir em detalhes em algumas cidades brasileiras 

desse período, como a regularidade dos traçados das ruas. Mas às vezes a aplicação dos preceitos 

urbanísticos presentes nessas leis não ocorreu de forma imediata e nem de forma integral. 

 

 

1.2 A Cidade Portuguesa no Renascimento: Características Urbanísticas 
 

Em que pese a influência  e transposição da tratadística urbanística italiana, a cidade 

portuguesa quer tenha se formado anterior ou após o Renascimento, quer tenha tido ou não plano 

prévio, guarda características específicas na organização urbana possíveis de descrição. 
 

A escolha do sítio para a implantação das cidades portuguesas era um fator muito 

importante, geralmente eram selecionados locais topograficamente dominantes como núcleos iniciais 

dos aglomerados urbanos. A escolha desses locais elevados e de difícil acesso justifica-se por conta de 

uma melhor defesa do território assim como as muralhas que geralmente cercavam esse núcleo. 

 
“... Existiam ali todos os pré-requisitos para o surgimento de cidades novas 
que como veremos, vão aparecer em pontos estratégicos, nas cumeeiras de 
colinas ou vaus de rios...” 3. 

 

Outro fator importante na escolha dos sítios era a proximidade do mar e de rios devido às 

necessidades comerciais, que geralmente estavam associadas às suas cidades. Esses elementos 

                                                 
2 - SANTOS,  Paulo.  Formação das cidades no Brasil Colonial. V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros. Coimbra, 1968. p.38 
3 - AZEVEDO, Paulo Ormindo de. A Tradição Popular Ibérica e a Configuração da Cidade Colonial Brasileira. In Universo Urbanístico 

Português, 1415 – 1822 Coimbra, 1999. p. 45. 
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originavam uma cidade organizada e  dois  níveis,  a  cidade  alta,  que  era  a  sede  do  poder  civil  e 

religioso, e a cidade baixa, que era o local onde se desenvolviam as atividades marítimas, comerciais e 

residenciais. 

 

Entre as edificações marcantes destacamos os fortes como um dos principais elementos 

urbanísticos presentes na  cidade portuguesa. Esse elemento sempre teve um importante papel tanto 

para proteção como na estruturação dos traçados urbanos. 

 
“A partir da Restauração em 1640, a necessidade de reforçar o sistema 
defensivo do país levou a que muitas cidades portuguesas sofressem 
intervenções baseadas nos sistemas defensivos que então vigoravam na 
Europa, segundo os exemplos das escolas francesas e holandesas” 4. 

 
 

A partir do século XVI, as formas das muralhas das cidades medievais começam a ser 

discutidas, e  com  o  desenvolvimento  da  artilharia  foram  reformulados os conceitos defensivos e 

considerados obsoletos e inúteis as antigas cercas e torres, que agora passam a adotar as fortificações 

baixas e de grande espessura com o intuito de oferecer o menor alvo e absorver o impacto de projéteis.  

 

É no decorrer do século XVI que Portugal sente a necessidade de criar um ensino formal da 

arquitetura e da engenharia militar, devido à necessidade de ocupar e de defender os novos territórios 

ultramarinos por meio da construção de fortes e de núcleos urbanos fortificados e da necessidade de 

fortificar as cidades portuguesas, durante o período da Restauração. O século XVII vai corresponder 

ao período áureo da fortificação abaluartada. Nesse período Portugal está mais atenta ao Brasil e as 

cidades que surgem destinavam-se a vigiar e fortificar a costa brasileira. 

 

Além dos fortes outras edificações marcantes, muito presentes nessas cidades, foram os 

edifícios religiosos localizados geralmente em locais de destaque do sítio. Foram os Conventos, as 

Misericórdias, as Igrejas Matrizes e as demais Igrejas, elementos estruturantes  da cidade, e, em 

especial, das praças que surgem a partir delas. 

 
“Nos edifícios religiosos tinham igual destaque às igrejas individualizadas e 
os complexos conventuais. A sua importância urbanística deve-se 
fundamentalmente ao  fato  de normalmente darem origem a largos ou 
terreiros funcionando como pólos de atração e de densificação do tecido 
urbano”5. 

 

Esses edifícios tiveram um papel relevante na organização das cidades portuguesas. 

Algumas vezes a implantação deles deu origem a vilas e cidades, outras vezes sua implantação no 

interior da cidade servia como elemento diretor do crescimento urbano. Os adros e terreiros que 

                                                 
4 – REVISTA URBAN nº 2. As formas urbanas das Cidades de Origem Portuguesas. In Internet, Urban.iscte.pt., 1996. p. 23 
5 – ROSSA, Walter. A cidade portuguesa: da Estética Barroca ao fim do Classicismo. Portugal, Mimeo. p 254. 
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geralmente surgiam em frente a esses edifícios, com o tempo tornam-se praças urbanas de áreas 

próximas.  
 

Em algumas cidades portuguesas observamos uma malha menos regular, constituída sem o 

recurso de técnicos especializados e que se estruturou com base em funções e edifícios singulares, 

civis ou religiosos situados em locais proeminentes da malha urbana. Outras cidades contaram com a  

ajuda  de  técnicos  especializados; aprsentam malhas mais regulares. Essas concepções urbanas 

acentuam-se conforme as circunstâncias históricas e geográficas da sua construção. 
 

“São duas tradições antagônicas. A primeira de cidades de traçado 
caprichoso, de ruas tortuosas e sem saída. A segunda tendente à 
regularidade e à racionalidade”6. 

 

As cidades de “traçado caprichoso” foram legado da cultura muçulmana às cidades 

portuguesas, onde encontramos espaços fechados, sinuosidade dos traçados, a existência de praças 

onde aconteciam as feiras, as quais não estavam dentro da cidade, mas fora dos muros. A inexistência 

das praças era compensada pelos espaços abertos junto às portas das muralhas, dando uma idéia de 

desordem se comparadas às cidades romanas. 
 

A outra vertente das cidades portuguesas está baseada na regularidade, na racionalidade, na 

ordem; eram cidades inspiradas no modelo urbanístico renascentista que remete às cidades romanas. 

Tratavam-se de cidades com uma estrutura ortogonal de ruas e quarteirões, onde ruas perpendiculares 

entre si constituíam os dois eixos viários principais e as diretrizes fundamentais da cidade. 
 

O largo ou praça tinha uma importância grande na organização urbana da cidade portuguesa, 

era um ponto de referência e desse local saiam ou convergiam as principais  ruas  da cidade. Muitas 

vezes em seu perímetro encontrava-se uma Igreja Matriz, Convento ou Misericórdia freqüentemente  

centrado num cruzeiro constituindo a praça religiosa ou a praça civil, com o Palácio ou Câmara muitas 

vezes com um pelourinho e seguindo as proporções das praças renascentistas. 
 

“A rua existia sempre como um traço de união entre conjuntos de prédios e 
por eles era definido espacialmente”7 . 
 

A rua na cidade portuguesa é um elemento estruturador, onde muitos dos aglomerados 

urbanos tiveram na sua gênese uma via. Algumas cidades apresentavam ruas tortuosas e outras 

apresentavam ruas com uma maior regularidade, ou seja, na constância da largura e no seu traçado 

retilíneo, conseguido por meio dos equipamentos rudimentares como cordas e estacas. 
 

 Nas cidades portuguesas existia uma rua comercial que ligava os elementos urbanos mais 

importantes da cidade, a matriz, o paço ou palácio; era a Rua Direita local onde se encontravam os 

                                                 
6 – AZEVEDO, Paulo Ormindo de. A Tradição Popular Ibérica e a Configuração da Cidade Colonial Brasileira. In Universo Urbanístico 

Português, 1415 – 1822 Coimbra, 1999. p 44. 
7 – GOULART, Nestor. Quadro de Arquitetura no Brasil. São Paulo. São Paulo: Perspectiva, 1983. p22. 
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estabelecimentos dos comerciantes mais importantes. Nas cidades marítimas ou fluviais a “Rua 

Direita” surgia ligando o principal acesso terrestre ao cais, principalmente nas cidades pantanosas ou 

de topografia acidentada ou ainda como via paralela à margem. 
 

As quadras nas cidades portuguesas seguiram uma certa regularidade, às vezes 

apresentavam forma quadrada outras vezes retangular, mas sempre procurando responder a realidade e 

não se limitando a reproduzir modelos abstratos. Mesmo quando se estruturava segundo modelos 

planejados, racionais, procurava sempre adaptar-se à realidade material e cultural em que se situava, 

sendo essa característica que acabava prevalecendo. 
 

“Os quarteirões são predominantemente de forma retangular, embora se 
observem algumas zonas provavelmente anteriores à reconstrução urbana, 
constituída por pequenos quarteirões irregulares” 8. 

 

Dentro da multiplicidade dos modelos do urbanismo português, encontramos cidades que 

apresentam maior ou menor irregularidade na forma dos seus quarteirões, e  mesmo  as  cidades 

planejadas ou reorganizadas dificilmente apresentavam um damero perfeito, mas sim a conjugação 

entre quarteirões quadrados e os de forma retangulares. 

  

A constância da estrutura de loteamento e das tipologias de construção é uma das 

características urbanas específicas que distinguem a cidade portuguesa das cidades de outras culturas. 
 

 “Dentro da cidade a estrutura de loteamento era regular, sendo idênticas 
às dimensões de todos os lotes” 9. 

 

 As cidades portuguesas tinham um tipo de lote com características bastante definidas, eram 

constituídas por conjunto de quarteirões de forma quadrada ou retangular alongada, onde se 

distribuíam estreitos lotes paralelos uns aos outros, variando entre 5,5 e  6,0 metros de frente e de 

grande profundidade, dimensões de loteamento encontradas em muitas das cidades portuguesas ou de 

origem portuguesa. 
 

  “Aproveitando antigas tradições urbanísticas de Portugal, nossas vilas e 
cidades apresentavam ruas de aspecto uniforme, com residências 
construídas sobre o alinhamento das vias públicas e sobre os limites dos 
terrenos”10. 
 

 As casas construídas sob o alinhamento das vias públicas, ou seja, sem recuos frontais e 

laterais, e a íntima relação que a arquitetura tinha com o tipo de lote  em  que  estava  implantada, 

constituem cidades com uma forte concentração, freqüente nas cidades portuguesas. 

 

                                                 
8 – REVISTA URBAN nº 2. As formas urbanas das Cidades de Origem Portuguesas. In Internet, Urban.iscte.pt.1996, p.17 . 
9 – REVISTA URBAN nº 2. As formas urbanas das Cidades de Origem Portuguesas. In Internet, Urban.iscte.pt.1996, p.9. 
10 – GOULART, Nestor. Quadro de Arquitetura no Brasil. São Paulo. São Paulo: Perspectiva, 1983. p22. 
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Essa típica implantação, como colocou Pedro Alcântara é uma ressonância das normas 

baixadas por Gregório XIII para as construções em Roma no século XVI e que se incorporou nas 

cidades portuguesas.    
 
 “As edificações com a frontaria sobre a testada do lote e colocadas 
ombro a ombro ao longo de toda a quadra”11 

 

Os primeiros aglomerados fundados pelos portugueses, que  surgiram no período da 

colonização destinavam-se a vigiar, ou seja, sua função inicial era militar, tanto que a escolha do sítio 

seguiu critérios de defesa, geralmente localizados no litoral e em pontos estratégicos. 

 
“De fato muitas foram as cidades que resultaram espontaneamente do 
desenvolvimento de atividades em torno de implantações cuja utilidade 
inicial se poderia resumir ao controle militar de uma determinada área ou 
percurso”12 .    

 
  

A função militar coexistia com a função urbana estabelecendo-se lugares coerentes com 

estas duas funções;  ou seja, edifícios militares, como o Forte e a Praça de Armas, ao lado de  edifícios 

religiosos e civis como Igrejas, Casas de Misericórdia, Casa de Câmara, Palácios, residências e praças. 

 

Pelo que foi exposto, vemos que a cidade do Renascimento, em Portugal, não é 

eminentemente formada pela influência renascentista, mas há a permanência da influência mulçumana 

e romana. Dos muçulmanos, as cidades portuguesas herdaram os espaços fechados, a sinuosidade dos 

traçados, as praças associadas às feiras e localizadas fora dos muros das cidades. Dos romanos, 

herdaram a estrutura ortogonal. Do renascimento, que nos remete à cultura romana, herdaram os 

arruamentos retilíneos, quadrículas retangulares, sistemas de fortificações, criação de espaços públicos 

(praças), e uma organização de cidade  subordinada à racionalidade, à ordem e à disciplina geométrica. 

 

 

1.3 Os Tratados Renascentistas 
 

Os tratados renascentistas surgem na segunda metade do século XV, na Itália, e se 

desenvolvem no século XVI, espalhando-se por toda a Europa graças a traduções , adaptações e novas 

contribuições. 

 

 Segundo Argan (1999), o texto básico para os tratadistas do Renascimento foi o tratado de 

Vitrúvio, que já era conhecido na Idade Média; a obra chamava-se “De Architectura Libri Decem” – 

                                                 
11–  ALCÂNTARA, Pedro.  Ouro Preto, concretização do espaço existencial Barroco nas Minas Gerais dos séculos XVII e XVIII. Coimbra, 

1999. p. 57.  
12 – ROSSA, Walter. O urbanismo regulado e as primeiras cidades coloniais portuguesas. In Coletânea de Estudos do Universo Urbanístico 

Português 1415-1822. Lisboa, 1998. p. 516. 
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Os dez livros de arquitetura. È o único tratado da Antigüidade que foi conservado e é nessa condição 

que assume grande importância.    
 

O primeiro livro trata da formação do arquiteto que, segundo Vitrúvio, deveria conhecer 

bem a geometria, a ótica, aritmética, filosofia, conhecimentos de história, música,  medicina, 

legislação e astronomia. Assim como propõe como conceitos estéticos básicos, as noções de Firmitas, 

Utilitas e Venustas,  ponto de partida para a análise de teoria arquitetônica até o século XIX. No 

segundo livro, o autor trata das origens da arquitetura, formulando teorias onde descreve como 

primeira motivação do homem para a construção, a busca de proteção das forças naturais, tendo como 

formas as imitações das moradas dos animais para depois passar a formular cálculos definidos de 

relações de simetria. 

 

No livro três e quatro, ele fala da construção de templos, tipos de templos, ordens 

arquitetônicas e teoria das proporções, a qual ele define segundo três pontos de vista: relação das 

partes entre si, dependência de todas as medidas em relação a um módulo referencial e analogia com 

as proporções do homem. Em seguida, introduz uma fórmula das proporções do corpo humano e tenta 

ajustar a figura humana às formas geométricas. 

 

Trata ainda, no livro cinco, dos edifícios públicos com especial atenção à construção de 

teatros. No livro seis, da residência privada. No livro sete, da utilização dos materiais de construção, 

pintura das paredes e teorias das cores. No livro oito, trata de água e construção dos arqueadutos. No 

livro nove, da concepção do universo, das ciências naturais, onde concede valor absoluto às regras da 

arquitetura, descrevendo Deus como “arquiteto do Universo” e o arquiteto como um segundo Deus e, 

por fim, no livro dez, fala da construção das maquinarias e mecânica. 

 

O tratado italiano de Leon Battista Alberti (1414 – 1472) utiliza Vitrúvio como base. Esse 

tratado influenciou toda a teoria italiana subseqüente. Alberti escreveu o tratado “Della Famiglia” em 

1434, onde examina aspectos da sociedade sobre a ótica do que mais tarde seria chamado de 

sociologia e, em 1436, dedicou-se ao tratado “Della Pintura”. Em 1452, concluiu seus dez livros “De 

Re Aedificatória,” onde dedica-se à construção de um método de concepção e elaboração de princípios 

universais, mediante os quais fosse possível a criação de todo o espaço edificado, ou seja, a concepção 

de uma praça, de uma cidade ou de uma casa eram contemplados no tratado e submetidos às mesmas 

regras gerais. 

 

Nesse tratado Alberti explicou como se deve traçar ruas de uma cidade, prescrevendo uma 

variedade hierárquica de tipos de edifícios, que o ornamento mais nobre de uma cidade seria um 

templo e deveria estar situado em um lugar aberto e amplo, separado dos outros edifícios, visível por 

todos os lados, elevado em uma plataforma, descrevendo, ainda que teoricamente, a casa ideal e a 
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cidade ideal. Mas Alberti não se preocupa tanto com a forma final ou perfeita quanto à gênese da 

cidade, reconhecendo que a estrutura da cidade corresponde à estrutura social e política.   

 

Entre 1451 e 1464, foi escrito o tratado de Filarete de Francesco Sforza, onde percebe-se um 

interesse urbanístico mais definido. Nesse tratado encontra-se uma “cidade ideal” descrita em detalhes:  

 
“O perímetro é uma estrela ortogonal, e no traçado são distinguidas 
cuidadosamente as áreas representativas, palácio do príncipe, catedral etc. 
e as funcionais, depósitos, oficinas etc”13 

 

É interessante quando confrontamos trechos desses tratados, com os trechos das “Leis das 

Índias,” aplicados nas cidades portuguesas, durante o século XVII. Em especial o trecho que fala da 

posição das Igrejas, onde estas não deveriam ficar no perímetro da praça, mas a uma distância tal que 

se apresentassem livres, separadas dos outros edifícios de modo a serem vistas de toda parte, 

resultando em imponência e beleza, descrição semelhante à feita no tratado de Alberti e do Francesco 

Sforza sobre a posição desses edifícios, que nas cidades de matriz portuguesa funcionaram como 

pontos de expansão e consolidação da malha urbana da cidade. 
 

Para Argan (1999), os tratados de Sebastiano Serlio, Vignola, Andrea Palladio e Vincenzo 

Scamozzi estão mais interessados em problemas de tipologia de construção, de correspondência 

prática entre forma e função, da técnica construtiva e da conformidade do edifício ao sítio natural 

urbano, embora abordam também os problemas ligados à reformas e ao desenvolvimento urbano. 
 

Serlio tornou-se autoridade para a arquitetura, sua obra é um verdadeiro manual de projetos. 

Escreveu seis livros falando de geometria, perspectiva, Antigüidade, as ordens, igrejas e o sexto livro, 

chamado de “Libro Extraordinário,” contém projetos de arcos e portas. Vignola escreve “Regola delli 

Cinque Ordini d’Arquitetura,” onde fala das cincos ordens com referências em Vitrúvio. Andrea 

Palladio escreve “Quattro Libri Dell’ Arquitetura,” que trata das ordens, edifícios domésticos, edifícios 

públicos e templos e Vicenzo Scamozzi escreve o tratado “Dell’ Idea dell’ Arquitetura Universal,” 

feita com intenção de promover um classicismo puro e acadêmico. 
 

Assim, o Renascimento torna-se importante para a nossa compreensão, já que os desenhos de 

arquitetura, as teorias estéticas e os princípios de urbanismo têm como base a ordem e disciplina 

geométrica e a forma da cidade está subordinada a essa racionalidade. A urbanística  renascentista  vai, 

de início, manifestar-se em alguns campos específicos como a construção de sistemas de fortificações, 

criação de espaços públicos ou praças, arruamentos retilíneos e quadrículas retangulares. 

 

                                                 
13 – ARGAN , Giulio Carlo. Clássico anticlássico: O Renascimento de Brunelleschi a Brugel. São Paulo: Companhia de letras, 1999.   p.59. 
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Em Portugal, o contato com o Renascimento italiano começou ainda no final do século XV. 

Andre de San Savino passou noves anos em Portugal, entre 1491 e 1500, a convite de D. João II. 

Depois vários arquitetos europeus e principalmente italianos foram chamados para trabalhar em 

Portugal, ou seja, o intercâmbio cultural era grande, tanto que arquitetos e engenheiros portugueses 

também passavam anos estudando na Itália; dessa forma estavam atualizados com as novas 

concepções teóricas renascentistas no campo do urbanismo. 

 

Na primeira metade do século XVI, o urbanismo renascentista foi introduzido em Portugal a 

partir do reinado de D. João III. Nessa época, foram realizadas algumas traduções de obras de autores 

como Sagredo, Vitrúvio, Alberti, Palladio. Essas idéias foram introduzidas em Portugal por intermédio 

de técnicos que se deslocavam à Itália, como Miguel Arruda, João de Castilho, Francisco Holanda e 

outros, além dos próprios arquitetos e engenheiros italianos que eram convidados para participarem 

das obras e dos desenhos portugueses, em diversas cidades. 

 

Em 1573, Filipe III firmou instruções em 149 leis, compilando as leis existentes até aquele 

momento, vulgarmente  identificadas por Leis das Índias. Esse código é tido como “a primeira lei 

urbanística da Idade Moderna”14. A grande novidade foi que as “Leis das Índias” continham um 

modelo físico da organização urbana.  No livro do Benévolo, encontramos transcrito uma versão 

dessas leis, onde as prescrições mais significativas são: 

 
“Chegando na localidade onde o novo estabelecimento deve ser fundado 
(segundo nossas vontade deve ser uma localidade livre e ocupável sem 
causar aborrecimento aos índios ou com seu consentimento), o plano com 
suas praças, ruas e lotes deve ser traçado no terreno por meio de cordas e 
piquetes, começando da praça principal de onde as ruas devem correr para 
as portas e as principais ruas forâneas, e deixando suficiente espaço aberto, 
de maneira que a cidade, devendo crescer possa estender-se sempre do 
mesmo modo... A praça central deve estar no centro da cidade, de forma 
oblonga, com o comprimento igual ao menos a uma vez e meia sua largura, 
pois esta proporção é a melhor para as festas onde se usam cavalos e para 
outras celebrações... O tamanho da praça será proporcional ao número dos 
habitantes, tendo presente que as cidades das Índias, sendo novas, estão 
sujeitas a crescer, e entende-se justamente que irão crescer. Por isso a 
praça deve ser projetada com relação ao possível crescimento da cidade. 
Não deve ter menos de 200 pés de largura e 300 de comprimento, nem mais 
de 500 pés de largura e mais de 800 de comprimento. Uma praça bem 
proporcionada de tamanho médio terá 600 pés de comprimento e 400 de 
largura.As quatro ruas principais levam para  fora  da  praça,  cada  uma  a 
partir do ponto médio de cada lado, e duas de cada um dos ângulos. Os 
quatro ângulos devem estar voltados para os quatro pontos cardeais, 
porque assim as ruas que saem da praça não estarão expostas diretamente 
aos quatro ventos principais. Toda a praça e as quatro ruas principais que 
divergirem desta serão providas de pórticos, porque estes são muito 
convenientes para as pessoas que aí se reúnem para comerciar... 

As oito ruas que convergem para a praça nos quatro ângulos devem 
desembocar sem ser obstruídas pelos pórticos das praças. Estes pórticos 
devem terminar nos ângulos, de modo que as calçadas das ruas possam estar 
alinhadas com as da praça. As ruas serão largas nas regiões frias, estreitas 

                                                 
14 –  BENÉVOLO, Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva,1993. p487. 
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nas quentes, mas, para fins de defesa, onde se usam cavalos, convirá que 
sejam largas...  
Nas cidades do interior a igreja não deve ficar no perímetro da praça, mas a 
uma distância tal que se apresente livre, separada dos outros edifícios do 
modo a ser vista de toda parte, desta forma resultará mais bela e imponente.   
Deverá  estar uma tanto soerguida do solo, de maneira que as pessoas 
tenham que subir uma série de degraus para alcançar a sua entrada... O 
hospital dos  pobres onde estão  os doentes não contagiosos  será construído 
do lado norte, de modo a resultar exposto ao sul... O lote edificava ao redor 
da praça principal não devem ser concedidos a particulares, mas reservados 
a igreja, os edifícios reais e municipais, as lojas e as moradias dos 
mercadores, que devem ser construídos em primeiro lugar... 
Os restantes dos lotes edificáveis serão distribuídos ao acaso para aqueles 
colonos que estejam capacitados a construir ao redor da praça principal. Os 
lotes não atribuídos devem ser conservados para colonos que poderão 
chegar futuramente, ou então para dispormos deles ao nosso bel-prazer”15. 

 

Está clara a preocupação em reorganizar o ambiente construído em conformidade com os  

novos princípios de simetria e regularidade geométrica, estabelecendo os tamanhos e posição da 

“Plaza Mayor”, atribuindo os lotes construíveis, o desenho em tabuleiro que é previsto no sentido do 

crescimento da cidade, a qual poderia crescer em todos os sentidos, acrescentando novos quarteirões e, 

nas ruas, determinadas suas posições e tamanhos.  

 

No decorrer desse capítulo no qual falamos de Portugal e do período do Renascimento 

vemos que os principais caracteres do urbanismo renascentista são a geometrização, simetria, 

regularidade e uniformidade, destacadas pelas Leis das Índias (Ver Tab. 1) e sempre presentes nas 

cidades fundadas ou reestruturadas nesse período. 

 

 
1.4  A formação técnica dos engenheiros militares 
 

Com o início da expansão portuguesa, os “mestres de obras,” nome que designava o 

arquiteto, o pintor, o escultor vão se estender para as obras de fortificações ligadas muitas vezes á 

estruturação da malha urbana. Assim, a partir do final do século XVI, surge a necessidade de escolas 

especializadas na arte de fortificar e esses técnicos passam a se chamar engenheiros militares. Sua 

atividade se estende não só para o desenho do sistema de fortificação,  mas também  a  todas  as  obras 

públicas, como levantamentos de pontes, abertura de ruas, construção de cais, levantamentos de 

cidades, rios e regiões. 

 

                                                 
15 – BENÉVOLO, Leonardo. História da Cidade. São Paulo: Perspectiva,1993. p487. 
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Leis das Índias 

 
Fonte: Pesquisa Bibliográfica 
Tabela 01 
 

CATEGORIAS ANALÍTICAS 

Sítio 
Edificações 

Marcantes ou 
Notáveis 

Malha Praça Ruas Quadras Lotes Alinhamentos Usos 

• Preocupação 
com os 
sistemas 
defensivos e 
econômicos 

• Fundação de 
Fortificações 

 

• Igrejas ocupam 
um local de 
destaque na 
cidade assim 
como palácios, 
casa de câmara 
e os fortes 

 

• Traçado 
ortogonal dos 
arruamentos 

• Largura 
constante das 
ruas sem 
distinção de 
categorias 
primárias e 
secundárias  

• Orientação de 
acordo com os 
pontos 
cardeais 

• Simetria 
• Regularidade 
 

• Traçada por 
meios de cordas 
e piquetes 

• Deve estar no 
centro da 
cidade, de forma 
oblonga, com 
comprimento 
igual, ao menos, 
uma vez e meia 
a largura 

• Tamanho 
proporcional ao 
número de 
habitantes 

• Uma praça bem 
proporcionada 
deve ter 600 pés 
de comprimento 
e 400 de largura 

• Geometricidade 
 

• Traçadas por 
meios de cordas 
e piquetes 

• 4 ruas principais 
levam para fora 
da praça  

•  8 ruas 
convergem para 
praça; nos 
quatro ângulos 
devem 
desembocar sem 
serem 
obstruídas pelos 
pórticos das 
praças  

•  Ruas estreitas 
nas regiões 
quentes e largas 
nas frias 

• Regularidade 
 

• Regularidade 
cartesiana 
privilegiando 
quarteirões 
quadrados 

 

• Traçados por 
meios de cordas 
e piquetes 

• Os lotes ao 
redor da praça 
principal devem 
ser reservados à 
Igreja aos 
edifícios reais e 
municipais, 
lojas e moradias 
dos mercadores, 
o restante 
reservado aos 
colonos que 
tenham 
condições de 
construir 

• Formatos 
uniformes 

 

• Por meios de 
cordas e piquetes 
no sentido de 
proporcionar 
cidades de traçado 
regular 

• Regularidade 
 

• Militar 
mediante 
povoação 

• Cidade-
fortaleza   
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Os engenheiros militares são os principais transmissores da cultura Renascentista. Os 

teóricos italianos Sagredo, Palladio, Vignola e outros criaram tratados que fundamentaram os ideais 

renascentistas e que foram transmitidos para diversos países por meio desses técnicos. 

 
Em Portugal, o desenvolvimento da engenharia militar cresceu muito rápido, devido à 

necessidade de ocupar e defender os novos territórios mediante fortes e  núcleos urbanos fortificados, 

tendo como ideais as teorias renascentistas e a experiência dos matemáticos e dos cosmógrafos, 

levando, assim, à criação de cargos preenchidos por técnicos que passariam a ser denominados de 

“engenheiros-militares”. 
 

  Esse cargo tinha uma função extremamente importante para a colonização Portuguesa, 

abrangia desde projetos de fortificações, arquitetura civil e religiosa até mesmo a traça de uma cidade. 

Devido à quantidade de fortalezas e cidades portuguesas que se espalhavam em diversos continentes 

naquele momento, Portugal nomeia João Batista Cairato como engenheiro-mor da Índia e Francisco 

Frias de Mesquita, engenheiro-mor do Brasil, a partir de 1603. 
 

 A formação desses engenheiros profissionais, no início, era essencialmente prática, mas no 

decorrer do século XVI, Portugal sente a necessidade de criar um ensino formal da arquitetura e da 

engenharia militar. A princípio, eram ministradas aulas de cosmografia e matemática, depois, em 

1559, foi criada a “Aula do Paço,” onde se ensinavam as geometrias, a cosmografia e a arquitetura 

militar. A partir daí, foram sendo criados vários cursos como “Aula da Esfera,” em 1590, de 

responsabilidade dos padres jesuítas, que ensinavam algumas cadeiras relacionadas com a cosmografia 

e com a cartografia, como a matemática e a geometria, formando vários engenheiros-militares do 

século XVII. O engenheiro Luís Serrão Pimentel foi um deles e, posteriormente, escreveu um tratado 

de fortificação chamado “Methodo Lusitânico de Desenhar as Fortificações das Praças Regulares e 

Irregulares,” em 1680. 

 

 Com a crescente necessidade de fortificar as cidades portuguesas, Portugal funda a “Aula 

da Ribeira” ou “Aula de Fortificação e Arquitetura Militar,” em 1647, lecionada por Serrão Pimentel. 

Essa escola pretendia ensinar os sistemas de defesa e tecnologia sofisticadas desenvolvidas na Europa, 

as quais foram aplicadas para implementar a política de consolidação dos territórios colonizados. 

 

  Assim, devido à necessidade de construção de fortalezas e sistemas de fortificação 

adequados às novas tecnologias, foram criadas também, no Brasil, algumas escolas como: “Escola de 

Artilharia e Arquitetura Militar,” em 1696, na Bahia; “Aulas de Fortificações e Arquitetura,” em 1698, 

no Rio de Janeiro; e  “Aulas,” no Maranhão, Belém e no Recife. 
 

A partir de meados do século XVII, o Brasil conta com um bom número de engenheiros-

militares, chegando a vinte e cinco profissionais, entre eles Francisco Frias de Mesquita, João 
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Massé, Miguel de L’Escol, José Fernandes Alpoim, entre outros, responsáveis pela aplicação das 

idéias renascentistas sobre fortificações e cidades ideais. 

 

Vários são os engenheiros que atuaram nos diversos continentes colonizados pelos 

portugueses. Na Índia, destacamos Cairato e, no Brasil, Frias. Segundo Margarida Valla, foi a partir de 

1583, com a atuação de João Batista Cairato, nomeado engenheiro-mor da Índia, que a aplicação da 

tratadística renascentista foi introduzida de fato no Oriente e na Costa Oriental da África e Golfo 

Pérsico. Esse engenheiro foi responsável pelas obras das muralhas de Baçaim, Capital da Província do 

Norte da Índia e de Chaul. Cairato também realizou projetos de reforma para outras fortalezas como na 

cidade de Malaca, em 1588, e Moçamba. Nesta última ele construiu o forte de Jesus, em 1593, o qual é 

muito semelhante ao forte dos Reis Magos, em Natal. Mas foi na cidade de Damão, construída com 

base em um desenho prévio, que esse engenheiro conseguiu demonstrar a influência exercida na Índia, 

pelos tratadistas italianos. 

 

 No Brasil, destacamos o engenheiro militar Francisco Frias de Mesquita. Os dados sobre 

esse engenheiro são poucos, embora ele tenha sido muito atuante aqui no Brasil. Nascido por volta de 

1578, ele pertenceu à tradicional família de engenheiros, a Frias, e graças ao seu provável parentesco 

com Nicolau Frias, em 1598 conseguiu uma vaga, entre três, para aprender arquitetura, tornando-se 

pensionista do Estado português. 

 
“Francisco Frias de Mesquita, nomeado por provisão régia de Lisboa, a 24 
de janeiro de 1603, para servir como engenheiro nas fortificações das 
partes do Brasil”16. 

 

 
 Concluídos os seus estudos, Frias vem para o Brasil, onde permanece de 1603 até 1635, 

deixando, como contribuição, numerosas construções entre fortalezas, conventos, quartéis, igrejas e 

seminários. Além de ter atuado como engenheiro-militar serviu também como provedor da fazenda 

real e ouvidor geral nos primeiros anos da conquista do Maranhão. 

 

 São inúmeros os fortes construídos por Frias no vasto litoral brasileiro, entre eles a 

Fortaleza da Laje, em Recife, (1608), Forte do Mar, em Salvador, (1608), o Forte dos Reis Magos,  em 

Natal, (1614), além de outros. Após ter traçado a fortaleza dos Reis Magos, o engenheiro apresentou-

se voluntariamente para acompanhar a expedição que iria expulsar os franceses do Maranhão. Partindo 

de Recife, juntamente com Diogo de Campos, rumo ao Maranhão, para se encontrar com Jerônimo de 

Albuquerque, Frias faz o desenho de uma fortificação, agora em Guaxenduba, defronte a Ilha de São 

Luís, local onde funda o Forte de Santa Maria, em forma de um hexágono perfeito. 
 

                                                 
16  –  SILVA NIGRA, Clemente Maria da (Dom). Francisco Frias de Mesquita, Engenheiro Mor do Brasil. In Revista do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde. Nº 9, 1945. p.9 
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“Ainda em 1614, apresenta-se como voluntário para a campanha de  
conquista  do  Maranhão  o engenheiro militar Francisco Frias de 
Mesquita, passando a  integrar  a  expedição   de  Diogo de  Campos 
Moreno. Esta expedição, organizada a 23 de agosto de 1614, servia de 
reforço a expedição de Jerônimo de Albuquerque, cuja partida se dera 
pouco antes. Reunida as duas expedições, marcharam para a região de 
Guaxenduba, em frente à ilha de São Luís, onde se decidiu estabelecer uma 
fortificação. Coube ao engenheiro o desenho da fortificação em forma de 
um hexágono que se chamou Forte de Santa Maria. A batalha de 
Guaxenduba provou simultaneamente a” boa traça “do forte e a coragem 
do capitão Francisco Frias, culminando com a expulsão completa dos 
franceses”17. 

 

Após a conquista no Maranhão, Frias vai para Pernambuco, em 3 de dezembro de 1614, 

para participar ao Governador-Geral, Gaspar de Sousa, do sucesso da missão, mas logo retorna ao 

Maranhão, em 1615. No ano de 1616, o engenheiro é encarregado de reformar totalmente o forte São 

Filipe,  antigo   forte  São Luís, fundado pelos franceses, como também os fortes São Francisco, São 

José e desenhar a traça da cidade de São Luís do Maranhão.    

 
“... recomenda a reforma do forte São Filipe (antigo São Luís), segundo 
projeto do engenheiro Francisco Frias de Mesquita, para o que deixava seis 
pedreiros, carpinteiros, duas ferrarias, uma serralharia, uma olaria, cal 
etc... Para a cidade que se levanta, o regimento tem apenas duas linhas na 
recomendação que fosse ela bem arruada e direita conforme a traça que 
ficava em poder do capitão-mor”18. 

 

  
 Segundo o relato de Viveiros, o General Alexandre de Moura, após a tomada dos franceses, 

deixa recomendações ao capitão-mor Jerônimo de Albuquerque, entre elas, seguir o desenho de Frias 

para a reforma do forte e a traça para a implantação da cidade de São Luís. 

 

Terminado seus trabalhos no Maranhão, Frias provavelmente seguiu para o Rio de Janeiro, 

para construir algumas fortificações, como o forte de São Mateus em Cabo Frio, além de construir o 

mosteiro de São Bento, em 1617, e o novo convento dos religiosos do Carmo, em 1618. 

 

A contribuição de Frias para o Brasil é  bastante  vasta.  Após  desenhar  a  fortaleza  dos 

Reis Magos,  em  Natal,  no ano  de 1614, Frias  apresentou- se para fazer parte da expedição que iria 

reaver o Maranhão. Em 1618, ele segue para Olinda, a fim de apresentar seus trabalhos em uma 

exposição. Nesta cidade lhe é atribuída a Igreja Matriz, construída em 1608. Entre os anos de 1624 e 

1625, período da invasão holandesa em terra baiana, Frias também participa ativamente na defesa da 

cidade e, após a expulsão dos invasores, ele trabalha na reconstrução das fortalezas e da cidade de 

Salvador. 

 

                                                 
17– DUARTE, Christovão Fernandes. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período Filipino in Revista Oceano n. 

41, março de 2000. p. 115.  
18– VIVEIROS, Jerônimo.História do Comércio do Maranhão (1612 – 1895). São Luís, Associação Comercial do Maranhão, 1954.p. 11 
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Depois desse período não se tem registros de novas obras ou trabalhos de Frias até a sua 

volta à Portugal em 1635, tendo como substituto para o seu cargo Diogo Pais. 

 
 “Afirma Pedro Calmon que Francisco Frias de Mesquita foi substituído por 
Diogo Pais, no cargo de engenheiro-mor do estado..., em 1635...”19. 

 

Os engenheiros militares tinham uma ação alargada de intervenção, era um cargo no topo da 

hierarquia militar, diretamente relacionado como o Rei, que os nomeava. Suas contribuições nas obras 

de fortificações e de urbanismo foram grandes e, por intermédio delas, eles transmitiram as idéias 

renascentistas para Portugal e para diversos continentes. 

 

 

2 A FORMA URBANA: Elementos Teóricos Metodológicos 
 

2.1 Principais referências 
 

No nosso trabalho, investigamos as cidades de São Luís – MA  e Belém – PA  para 

entendermos  as  razões  de  seus   desenhos,   identificando  elementos  semelhantes  e  diferentes  que 

sofreram influências do Renascimento na sua formação. Para isso, adotamos como referencial as 

noções de Forma Urbana  e  algumas categorias analíticas  baseadas em José M. Ressano Garcia 

Lamas, Luz Valente Pereira e Nestor Goulart Reis Filho. 

 

Segundo Lamas (1974), a cidade é um lugar vivo, com culturas do passado e do presente,  

onde se precisa observar, conhecer e refletir sobre suas especificidades, para poder intervir na sua 

construção, resultando em qualidade para as cidades. Para esse autor, a Forma Urbana é a própria 

materialização    da    cidade   capaz     de   determinar   a   vida   humana   em   comunidade;   ela  está 

indissociavelmente ligada a comportamentos, a apropriação e utilização do espaço e à vida das 

pessoas. 
 

A cidade, sua forma se fez mediante um conjunto de fatores sócio-econômicos, políticos e 

culturais materializados em elementos morfológicos. Segundo Lamas, os elementos morfológicos 

como ruas, praças, edifícios, são os mesmos, mas em diferentes períodos vão produzir uma cidade 

correspondente ao contexto histórico e cultural no qual se formou. Assim, durante o Renascimento e o 

Barroco, por exemplo, esses elementos morfológicos são os mesmos, mas em sua articulação 

produziram  formas totalmente diferentes baseadas nas teorias e idéias vigentes da época.    

 

                                                 
19  – SILVA NIGRA, Clemente Maria da (Dom). Francisco Frias de Mesquita, Engenheiro Mor do Brasil. In Revista do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde. Nº 9, 1945. p.32 
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No nosso trabalho adotamos também, como referencial Luz Valente, seu trabalho “A leitura 

da imagem de uma área urbana como preparação para o planejamento/ação da sua reabilitação” foi o 

passo inicial de uma etapa metodológica de planejamento, que a autora desenvolveu para a reabilitação 

de Áreas Urbanas, anteriormente publicada em 1991, e intitulada “Metodologia de Planejamento da 

Reabilitação de Áreas Urbanas”. 

 

No seu trabalho ela apresenta um método de leitura da imagem de uma Área Urbana para 

identificar os aspectos que a caracterizam, perceber como se relacionam e o que representa um caráter 

próprio, procurando obter um retrato global, interpretativo e crítico da área para se chegar à elaboração 

de propostas de intervenção que efetivem a sua reabilitação e o desenvolvimento da comunidade local. 

   

A autora procura perceber, por meio desse método de leitura, a forma da cidade ou parte 

dela, identificada por intermédio da sua estrutura urbana, das características sociais, espaciais e de 

usos, dos modos de apropriação do espaço pelas pessoas  e pelas atividades. Ela frisa a importância de 

identificar as invariantes da área que a diferencia como lugar. Valente assemelha-se a Lamas quando 

preocupa- se também em conhecer a história da evolução do seu tecido e a apropriação dos espaços 

pelas pessoas. 

 

Por fim, adotamos também Nestor Goulart para entendermos as formações urbanas 

brasileiras, seu trabalho “Contribuição ao Estudo da evolução urbana do Brasil” foi elaborado, a 

princípio, para ser apresentado como tese, em 1964, e depois de algumas modificações foi publicado 

como livro, em 1968. 

 

Nesse trabalho o autor fala da importância do estudo das formações urbanas brasileiras, 

afirmando que elas são partes de uma estrutura dinâmica sujeita a um processo de origem social , o 

que chamou de processo de urbanização que determinou o aparecimento das cidades. Procura ainda 

por meio de um trabalho de reconstituição histórica, contribuir para o conhecimento dos mecanismos 

de evolução urbana no Brasil.  

 

O autor define que a cidade é formada por elementos urbanos e a essência da cidade está na 

qualidade desses elementos. Ele adota ainda as idéias de Weber, colocando que a urbanização se dá 

com o aparecimento do sistema social da colônia e da política urbanizadora de Portugal. 

 

“Um esquema teórico que pode esclarecer quando e por que uma 
aglomeração humana adquire a condição de centro urbano”20,  

 

                                                 
20– REIS FILHO, Nestor Goulart. Contribuição ao estudo da evolução urbana  do Brasil( 1500- 1720).Editora USP. São Paulo, 1968. p.19  
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Nestor Goulart parece ver a Forma Urbana como resultado do processo de urbanização, onde 

a organização espacial constituída pelos elementos urbanísticos, ruas, quadras, praças entre outros, é 

uma resposta a esse processo. 
 

Pautado nesses autores entendemos que a Forma Urbana é a maneira como se organizam os 

elementos morfológicos (ruas , praças, lotes etc.) e a organização desses elementos é que faz a 

diferença de uma cidade para outra,  essa organização ou maneira de pensar a cidade sofre 

interferências diretas dos fatores sociais, econômicos e culturais. 

 

 

2.2 As Categorias Analíticas 
 

Para estudarmos a forma das cidades de São Luís - MA e Belém - PA adotamos categorias 

analíticas escolhidas segundo José M. Ressano  Garcia  Lamas, Luz Valente Pereira e Nestor Goulart 

Reis Filho. 
 

Lamas (1974) destacou os elementos morfológicos, como sendo as partes físicas que 

associadas e estruturadas constituem a forma da cidade e que são escolhidas dependendo do nível de 

leitura a que se propõem.  Os principais elementos morfológicos são: o sítio, os edifícios, o lote, o 

quarteirão, a fachada, o traçado, a praça, o monumento, a vegetação, o alinhamento e o mobiliário. O 

sítio é o local onde  se  desenha  ou  constrói  a  cidade,  é  a  topografia  e  modelação  do  terreno.  Os 

edifícios, que na cidade são vários, por isso a necessidade de  estabelecer  uma  hierarquia,  geralmente 

escolhida baseado na sua função e forma. Lamas coloca ainda a íntima relação entre o edifício e a 

forma urbana, um é responsável pelo outro numa relação eminentemente dialética. O lote, elemento 

essencial e condicionante para a forma do edifício, também é um meio de separação entre a rua e o 

edifício. O quarteirão também é citado e, segundo Lamas, sua definição pode se basear na sua forma 

construída ou no processo de traçado e divisão fundiária. É um sistema muito antigo e não é um 

elemento autônomo dos traçados, ele interage com, vias, lotes e edifícios. A fachada  molda a  imagem 

da cidade.  Esse elemento tem uma importância e significado diferente para a cidade tradicional e  para 

a cidade moderna. Na tradicional é um cenário que define o espaço urbano, na moderna ela passa a ser 

um objeto isolado onde ao seu redor existirá um espaço vazio. 
 

O autor destaca ainda o traçado/ a rua que segundo ele é um dos  elementos mais 

identificáveis tanto na forma de uma cidade quanto no gesto de projetá-la.  Esse elemento liga os 

vários espaços existentes na cidade, o traçado tem um caráter de permanência que lhe permite resistir 

às transformações. 
 

              Lamas faz  uma distinção entre praças, largos e terreiros colocando que a praça é resultado da 
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vontade e do desenho de uma forma, de um programa. Já os largos e terreiros não podem ser 

assimilados como praças, pois são de certa maneira espaços acidentais. Fala ainda que foi a partir do 

Renascimento que as praças se inscreveram em definitivo na estrutura  urbana e adquiriram seu 

estatuto até fazer parte obrigatória do desenho urbano, nos séculos XVIII e XIX. 
 

O monumento representa um fato urbano singular, é um elemento morfológico 

individualizado que se destaca na cidade e compõe a fisionomia urbana. A árvore e a vegetação 

também são elementos identificáveis na estrutura urbana e sua presença muda radicalmente o aspecto 

e forma da cidade. Ele frisa que um traçado pode ser definido tanto por um alinhamento de árvores 

como alinhamento de edifícios. Por fim, fala do mobiliário urbano que são os “móveis” que equipam a 

cidade, os bancos, chafarizes, lixeiras, canteiros etc., que também constituem a imagem da cidade. 
 

Luz Valente (1991) também elege algumas categorias que segundo a autora são capazes de 

reunir informações necessárias para caracterizar e interpretar o espaço urbano, perceber como se 

constitui e organiza e as características que o definem. 
 

Ela fala primeiramente das bases de formação do tecido urbano, onde coloca que para se 

entender a paisagem de um sítio rural ou urbano são necessários estudos sobre a morfologia da 

paisagem do sítio onde está implantada  para se identificar como se estruturou, além do estudo da 

evolução histórica da sua urbanização para detectar os elementos que presidiram, em cada época, a 

organização da cidade. Destaca o estudo da ocupação do solo para definir os diferentes tipos de usos 

(solo edificado, espaço público e espaço privado exterior).  
 

A malha urbana é a geometria desenhada no solo resultado da junção dos espaços públicos e 

privados sendo uma das características mais marcantes e permanentes do tecido urbano. A malha  

denota a forma de entendimento do sítio, da sua topografia, exigência de drenagem e ventilação etc. 

 

Fala ainda do edificado que apresenta-se por meio das fachadas expostas, as quais 

constituem as “paredes” definidoras do espaço urbano, identificando épocas e  tipos, tipologias 

excepcionais e patrimônio artístico e histórico. Luz Valente fala que o espaço urbano é formado pelos 

espaços públicos, semipúblicos e privados os quais constituem as categorias que organizam a imagem 

da cidade. 

 

No nosso trabalho não adotamos as categorias, espaços públicos, semipúblicos e privados, 

pois estamos tratando da forma, na perspectiva de identificar as mudanças de sua geometricidade e não 

de sua função. Além disso, no período histórico que trabalhamos, século XVII, não havia uma nítida 

diferenciação entre espaços públicos e privados, nesse momento a propriedade era fundamentalmente 

da coroa ou dos donatários. 
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Nestor Goulart (1968) também elegeu categorias as quais ele chamou de elementos da 

organização espacial dos centros urbanos. Ele destacou a situação, o sítio, o traçado (estudados a partir 

da regularidade de traçados, ruas e praças, quadras e lotes), bairros e zoneamentos e construções (onde 

dividiu em particulares de residência e trabalho; oficiais e religiosas). A forma da cidade está 

vinculada à organização e articulação desses elementos, sítio, edificações, malha, praças, ruas etc., os 

quais sofrem influências dos fatores sócio-econômicos, políticos e das teorias e posições culturais e 

estéticas dos arquitetos e urbanistas. 
 

A situação, segundo o autor, depende amplamente dos elementos naturais podendo ser 

modificada pela ação do homem. Ele lembra que as primeiras vilas do Brasil se situavam próximas ao 

litoral por razões administrativas e militares, mas já na metade do século XVII o interesse  econômico 

começa a se voltar para o interior. O autor destaca também o sítio, o qual definiu como sendo o local 

onde está assentada a cidade, onde alguns aspectos foram levados em consideração como a natureza 

do solo, relevo, fontes d’água etc. 
 

Outro elemento que o autor destacou foi o traçado. Nessa categoria ele engloba a 

regularidade dos traçados, ruas, praças, quadras e lotes que resultam nesse traçado. Quando fala dos 

lotes ele ainda comenta sobre os alinhamentos. As noções são praticamente as mesmas de Lamas, 

sendo  que este último definiu mais detalhadamente as categorias (o traçado, as ruas, praças etc). 
 

Nestor Goulart define ainda bairros e zoneamentos. Os bairros que surgiram com o 

crescimento da população eram freqüentemente separados por elementos naturais como morros, 

lagoas, igarapés, desníveis no terreno ou aberturas de praças com edifícios públicos ou religiosos, os 

quais interrompiam o tecido urbano. E, por fim, as construções refletiam as condições de evolução das 

aglomerações, o autor divide em construções particulares que destinavam-se a habitação e às vezes 

também local de trabalho, as construções oficiais que no Brasil eram geralmente com fins militares e 

as construções religiosas que surgiram logo no início das povoações. 
 

Baseado nesses autores elegemos nove categorias de análise: sítio, edificações marcantes ou 

notáveis, malha, praças, ruas, quadras, lotes, alinhamentos e usos por permitirem identificar, nessas 

cidades, o legado renascentista, o estudo detalhado delas nos mostra a forma urbana dessas cidades. 

Essas categorias foram selecionadas porque estão presentes nos estudos dos três autores adotados 

como referencial no nosso trabalho e, principalmente, porque são os elementos destacados nas 

ordenações reais e renascentistas, e  se adaptam ao estudo da forma urbana no século XVII. 

 

As categorias escolhidas mesclam as adotadas pelos três autores: Lamas, Valente e Nestor, 

diferenciando um pouco dos dois últimos no sentido de que eles elegeram categorias que abrangem 

outras categorias. Nestor, por exemplo, fala do traçado e incorpora as ruas, praças, quadras, lotes e 
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alinhamentos, elementos que no nosso trabalho foram adotados como categorias separadas, embora 

essencialmente interligadas. 

 
Entendemos o sítio como um suporte geográfico que muitas vezes contém a gênese e o 

potencial gerador das formas construídas, no nosso entender abrange a situação, ou seja, a 

proximidade de litoral ou não, a topografia, as fontes d’águas e tudo que faz parte do lugar onde está 

assentada a cidade. 
 

Elegemos também como categoria analítica os edifícios marcantes ou notáveis, abrangendo 

todos os edifícios, civis, religiosos ou militares os quais se destacam ou ajudaram na estruturação da 

forma da cidade, destacamos principalmente os palácios, casa de câmara, igrejas, conventos, fontes e 

muralhas. Quando nos referimos à malha ou traçado falamos do resultado da conjugação de ruas, 

quadras e lotes que resultam ou não numa regularidade, numa malha perfeita. Mas destacamos as ruas, 

quadras e lotes como categorias distintas. 
 

Ao falarmos da praça também nos referimos aos largos e terreiros, que embora quase sempre 

não alcançaram uma geometricidade perfeita, também são espaços de concentração e permanência de 

população, os quais foram fundamentais na estruturação e consolidação das cidades. Outra categoria 

destacada foi a rua que está diretamente relacionada com o crescimento da cidade, nela consideramos 

as travessas, becos, etc. As quais foram analisadas a partir da sua forma regular ou tortuosa, da sua 

largura e comprimento e da orientação de acordo com os pontos cardeais. 
 

Estudamos as quadras que geralmente se apresentam como um sistema fechado, formado por 

lotes com edificações e delimitado pelo cruzamento de ruas, é um elemento interligado a ruas, lotes, 

praças e aos edifícios. Outra categoria, os lotes, que são o princípio essencial da relação dos edifícios 

com os terrenos e esse relação modifica-se em algumas épocas onde os alinhamentos nos permite 

entender um pouco dessa relação. 
 

Por fim elegemos os usos que são fundamentais na formação  da cidade a qual surgiu a partir 

do elemento urbanístico que tinha uma função definida, ou seja, essa categoria interferiu nas outras 

categorias, a exemplo dos sítios nas cidades coloniais brasileiras que são escolhidos levando em 

consideração a defesa, destacando o uso  ou função militar que depois irá incorporar outros usos. 
 

 

2.3  A Cartografia  Histórica 
 

Como coloca Boaventura, “o espaço é impensável sem o tempo”, ele modifica-se 

representando as relações sociais de uma época. As formas de pensar e de representar esse espaço são 

várias e entre elas temos os mapas cartográficos.  
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No nosso trabalho temos como objetivo evidenciar qual o legado renascentista transposto 

para as cidades de São Luís e de Belém mediante o estudo da forma urbana dessas cidades. Para a 

nossa investigação elegemos como categoria analítica a forma urbana, na qual faremos uma leitura por 

meio do sítio, das edificações marcantes, da malha, praças, ruas, quadras, lotes, alinhamentos e usos 

dessas duas cidades, identificando entre esses elementos quais as semelhanças e especificidades. E é 

com base na cartografia produzida nos séculos XVII e XVIII que analisaremos a forma urbana dessas 

cidades. 

 

Segundo Boaventura, os mapas são representações, figurações, metáforas da realidade 

espacial e para que possam realizar adequadamente sua função eles inevitavelmente distorcem a 

realidade, o que não significa a distorção da verdade. Essa distorção da realidade, que trataremos a 

seguir, se dá por meio de três categorias principais: a escala, a projeção e a simbolização, que são 

mecanismos autônomos, mas interdependentes, os quais Boaventura define: 

 

1) A ESCALA: “é o mecanismo de distorção da realidade no qual há uma relação entre a 

distância no mapa e a distância real na área, é uma redução ou ampliação da área no papel na qual se 

tem uma relação lógica e proporcional com a realidade, de uma área, terreno ou de uma cidade”. A 

escolha desse mecanismo, ou seja, da escala a ser adotada está relacionada com os detalhes e 

características que se quer ressaltar no mapa, no desenho, pois dependendo do seu tamanho se 

consegue, ou não observar com exatidão determinados elementos; 

 

2) A PROJEÇÃO: “é o mecanismo de distorção da realidade no qual as superfícies curvas 

da terra são transformadas em superfícies planas nos mapas, ou seja, é a transformação das três 

dimensões em duas dimensões”. Existem vários tipos de projeção, com tipos e graus de distorção 

característicos, mas o importante, a saber, é que esses vários tipos não distorcem a realidade 

caoticamente, mas para cada um se tem um campo de representação no qual as formas e os graus de 

distorção têm lugar segundo as regras conhecidas e precisas.  

 

De forma similar  como ocorre com a decisão na escolha da escala a ser adotada, as decisões 

sobre o tipo e o grau de distorção a privilegiar vão depender da necessidade e do objetivo que se quer 

destacar no mapa; 

 

3) A SIMBOLIZAÇÃO: “é o mecanismo de distorção da realidade que diz respeito aos 

sinais ou símbolos gráficos utilizados para representar os elementos e as características da realidade de 

um determinado espaço”. Esses sinais ou sistemas de sinais ainda hoje variam segundo o contexto 

cultural do desenhista ou ainda devido ao uso que se destina o mapa. Esses sinais podem ser icônicos 

ou convencionais. Os icônicos são os que estabelecem uma relação com a realidade e os convencionais 

são mais arbitrários os quais foram estabelecidos para designar determinados elementos.  
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Para a interpretação dos mapas utilizamos as noções de escala, projeção e simbolização. 

Essas categorias influenciaram na escolha dos “mapas-base” os quais trabalhamos para as cidades de 

São Luís e Belém. A escala foi importante já que ela determina o tamanho dos elementos 

representados, quanto maior a escala maior os detalhes que podemos perceber. Assim escolhemos 

mapas, representações as quais tivessem uma escala capaz de evidenciar elementos urbanísticos 

importantes para o nosso estudo, tal como a malha, edificações marcantes, o alinhamento, os tamanhos 

e formas das ruas, quadras, praças e lotes. 

 

A categoria da projeção também nos ajudou na análise dos mapas, os quais foram 

escolhidos por privilegiarem partes importantes da cidade, as quais interessavam ao nosso trabalho, 

além disso, contendo indicações geográficas importantes sobre toda a região próxima. Por exemplo, a 

representação dos rios Anil e Bacanga que circundavam a cidade de São Luís, e o rio Guamá e a baía 

do Guajará que circundavam a cidade de Belém. Essa categoria nos ajudou a compreender as formas e 

distâncias dessas cidades, representadas nos mapas. A simbolização nos permitiu identificar alguns 

elementos urbanísticos significativos, como por exemplo, as igrejas e os fortes os quais estavam 

representados nos mapas por meio de símbolos gráficos. A interpretação dessas categorias 

correlacionadas aos textos dos memorialistas e historiadores contemporâneos, os quais descreveram a 

forma urbana dessas cidades, nos possibilitou visualizar e entender o espaço urbano de São Luís e de 

Belém, no decorrer do século XVII.  

 

Assim como Boaventura, entendemos que a cartografia é uma importante fonte documental 

para a compreensão do passado, pois nos mostra os traçados urbanos das cidades ou partes dela, onde 

podemos observar a estrutura de quarteirões, de loteamento, a localização de edifícios e de funções, 

além das características físicas do sítio e as suas relações com o território, permitindo-nos entender as 

características fundamentais dos traçados urbanos, em sucessivos períodos históricos, os conceitos 

teóricos subjacentes a esses traçados, a sua gênese, as sucessivas experiências urbanísticas realizadas 

em diferentes locais e a transmutação de influências. 

 

A cartografia urbana pode ser lida de várias formas, contendo vários níveis de leitura  e de 

significação. Por meio dos mapas podemos ainda perceber o nível de conhecimento e processos de 

aprendizagem dos agentes que os produziram, muitas vezes são os engenheiros militares, formados 

pelas Aulas de Arquitetura durante os séculos XVII e XVIII, os quais expressam pelos mapas os 

conceitos de cidade e os modelos culturais e científicos correspondentes à época da sua elaboração.  

 

A cartografia das cidades de São Luís e de Belém que escolhemos são do século XVII e 

XVIII. O estudo desses mapas contribui para uma reinterpretação da história da urbanização e do 

urbanismo na região norte do Brasil e, indissociavelmente, do urbanismo português e renascentista. 

Sabemos que esses mapas representam sempre uma leitura deliberadamente parcial da realidade, ou de 
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parte dela, portanto, na interpretação cartográfica, teremos os mesmos cuidados e reservas com que se 

encara qualquer outro documento embora o nosso objeto, os mapas, sejam o nosso ponto de partida, 

pois suas informações serão verificadas e cotejadas com outras fontes documentais. 

 

Para a compreensão visual da formação da cidade de São Luís no século XVII, elegemos 

como nosso mapa base o desenho de Johannes Vingboons de 1660, que tem como título “Maragnon in 

Zuid America van westen van Brasil” (Ver Fig. 4) cujo o original manuscrito integra o Atlas de J. 

Vingboons existente no Algemeen Rijksarchief em Raia e está incluso no livro de Barlaeus – 1647. 

Esse documento cartográfico foi conseguido através do livro “Imagens de vilas e cidades do Brasil 

Colonial,” de Nestor Goulart.  

 

A escolha desse desenho, como “mapa base,” deve-se ao fato de sua data, ou seja, segunda 

metade do século XVII, além de ser um desenho que inclui, de forma nítida, a demarcação dos 

terrenos, as quadras, as praças, a muralha, a traça de Frias etc. 

 

Neste mapa não encontramos a definição de uma escala, mas percebemos relações de 

proporção e de simetria entre objetos urbanos. Já em relação à projeção o desenho nos mostra algumas 

elevações no terreno. Quanto ao terceiro elemento de distorção, a simbolização, notam-se sinais 

icônicos como, por exemplo, a demarcação da muralha, a Igreja Matriz localizada na área central da 

muralha, áreas verdes e rios, além de outros sinais, os convencionais, como as edificações da Igreja do 

Desterro, o Convento das Mercês e o Convento de Santo Antônio, os quais não são imediatamente 

identificados, pois são representados de forma semelhante às edificações comuns. 

 

Além da utilização do desenho de Johannes Vingboons, nos reportamos sempre para o mapa 

de 1641 – 1644, que também está incluso no livro de Barlaeus – 1647, estampa N. 52, do qual existe 

um exemplar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. È desconhecida a data da elaboração desse 

mapa, o qual nos advém da posterior ocupação holandesas no Maranhão (1641-1644). O autor desse 

desenho, cujo título é “Vrbs s. Lodovici in Maragnon”  (Ver Fig. 5),  não  é  identificado embora,  

como  coloca  Nestor Goulart, a gravação é muito semelhante à de uma planta da cidade de João 

Pessoa – PB, denominada “Frederica Civitas” e que Isa Adonias atribuiu a Jan Van Brostertheisen. 
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Figura 4 – Maragnon In Zuid América van west van Brasil (1660) 
Fonte: CD-ROM - Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial 
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  A importância da utilização desse mapa no nosso trabalho deve-se ao fato de ser um dos 

 
 
 
 
 
 

Figura 5 – VRBS S. Ludovici In Maragnon (1641 – 1644) 
Fonte: CD-ROM - Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial
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documentos cartográficos mais antigos sobre São Luís de que se tem conhecimento. Esse desenho nos 

mostra a cidade cerca de trinta anos após sua fundação, onde se destaca a Fortaleza de São Luís, com 

cerca de 200 metros de largura por 300 metros de comprimento. 

 

Neste mapa encontramos a utilização de uma escala gráfica que marca de zero a duzentos 

metros,  nos permitindo perceber uma relação lógica entre a distância no mapa e a distância real. O 

mapa também traz por meio do mecanismo projeção, indicações geográficas de todas as regiões que 

circundam a cidade de São Luís. Em relação à simbolização o mapa é muito semelhante ao de 

Johannes Vingboons, mas nele a Igreja do Carmo, indicada com a letra C, ainda aparece como uma 

construção poligonal e é indicada na legenda como sendo uma igreja, geralmente representada com o 

símbolo da cruz, além disso, aparecem vários fortes artilhados que complementam o sistema de defesa 

indicada pela letra B. 

 

Outro mapa que também utilizamos, embora de forma menos intensa foi o de 1789. Esse 

mapa é denominado “Detalhe de imagem sem título” (Ver Fig. 6) e o autor também não é 

identificado, seu original manuscrito está no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. Essa 

planta mostra São Luís após cento e setenta e sete anos da sua fundação, e nela percebemos o 

crescimento da cidade para a direção sul e leste, notando-se ainda que desde o início a cidade de São 

Luís obedeceu a um esquema geométrico regular.  

 

Nesse mapa não encontramos escala. A projeção também não foi muito evidenciada, já em 

relação à simbolização percebemos claramente por meio dos sinais icônicos a localização das diversas 

igrejas. Complementando esses sinais, Nestor Goulart descreve a existência de uma legenda bem 

detalhada que indica os principais edifícios, embora na ilustração contida no livro “Imagens das vilas e 

cidades do Brasil Colonial” essa legenda não apareça.   
 

O “mapa base” foi complementado com a análise comparativa para elaborar e identificar as 

mudanças da forma de São Luís, ou seja, consideramos o mapa e complementamos com os relatos dos 

memorialistas e, secundariamente, nos apoiamos em trabalhos recentes  de  historiadores.  Esse  estudo 

possibilitou a produção de mapas que retratam a organização e transformação do espaço urbano de São 

Luís, durante o século XVII. 

 

Para o estudo da forma urbana de Belém escolhemos como “mapa base,” o mapa de 1753, 

que tem por título “Planta Geométrica da Cidade de Belém do Grão-Pará” (Ver Fig.7), o autor não é 

identificado, mas é provável que o desenho tenha sido elaborado por um dos engenheiros militares 

chegados nessa época para a demarcação das divisas entre América Portuguesa e América Espanhola. 

O original manuscrito é da Biblioteca  Nacional do Rio de Janeiro , mas existe uma planta idêntica em  
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Figura 6 – Detalhe de imagem sem título (1789) 
Fonte: CD-ROM - Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial 
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Lisboa. Essa planta foi levantada por ordem de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, nesse período, 

 

 
 

Figura 7 – Planta Geométrica da Cidade de Belém do Grão – Pará (1753) 
Fonte: CD-ROM - Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial 
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Capitão-geral e Governador do Estado do Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro. 

 

Embora nosso recorte temporal seja o século XVII, esse mapa, que é do século XVIII, foi 

escolhido porque é o primeiro desenho que mostra Belém de corpo inteiro numa planta abrangendo a 

Cidade Velha e o bairro da Campina, com uma área inundável, ao fundo, e a vala de drenagem do 

alagado do Piri. Além disso, o desenho apresenta-se de forma nítida onde percebemos claramente as 

quadras, os principais edifícios, sua malha etc. 

 

A escala utilizada nessa planta foi à escala gráfica que marca cem, quinhentos, mil e dois 

mil metros. A projeção indica alguns acidentes topográficos, como o alagado do Piri, e a  simbolização 

apresenta sinais icônicos, como os que representam o Forte e a Igreja Matriz e outros convencionais, 

que simbolizam o Convento de Santo Antônio, Igreja do Carmo, Igreja São João, Santo Cristo, Palácio 

etc. Complementando essa simbolização, o mapa conta com uma explicação com itens localizando as 

principais construções da cidade de Belém.  

 

Além desse “mapa base” temos como referência o desenho da cidade de Belém no ano de 

1640, desenho que foi muito importante para a pesquisa já que é a mais antiga representação da cidade 

de Belém do Grão-Pará que se tem conhecimento. Tem como título “De stat ende fort van Grand 

Para” (Ver Fig. 8), o autor também não é identificado e o original manuscrito está em Algemeen 

Rijksarchief em Raia, existindo uma cópia na Biblioteca de Bodel Nyenhuis em Leiden na Holanda. 

 

Neste desenho, Belém aparece como uma praça fortificada com uma única rua chegando à 

porta, e, nessa área murada, ficava o Forte do Presépio, a Rua Norte e o Convento do Carmo, todos 

localizados no bairro da Cidade. Do lado oposto do alagado do Piri encontrava-se o bairro da 

Campina, que, no desenho de 1640, apresentava apenas algumas casas e duas ruas paralelas ao rio, 

sendo que no final de uma delas, no extremo norte, estava instalado o Convento de Santo Antônio. 

 

O desenho não apresenta escala e nem grandes destaques na projeção, mas o que chama 

atenção nesse desenho são os símbolos gráficos usados para assinalar os elementos, aparecem o Forte 

do Presépio, a rua Norte, o caminho de Santo Antônio que leva até o Convento de Santo Antônio e 

uma paliçada que cercava o bairro da Cidade onde, na narrativa de Nestor Goulart ele fala da 

existência de um portão localizado na altura da terceira rua.   

 

Nos reportamos também à “planta da Praça da Cidade de Belém do Grão-Pará” (Ver Fig. 

9), elaborada em 1751, cujo autor não foi identificado e o original manuscrito está na Mapoteca do 

Itamarati (Ministério das Relações Exteriores), no Rio de Janeiro, documento que antigamente 

pertencia ao Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. Esse mapa é um dos registros mais antigos da 
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Figura 8 – De Stat Ende Fort Van Grand Para (1640) 
Fonte: CD-ROM - Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial 
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cidade de Belém, a planta nos revela um trecho da cidade que abrange desde o largo do Palácio ao 

 

 
 

Figura 9 – Planta da Praça da Cidade de Belém do Pará (1751) 
Fonte: CD-ROM - Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial 
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litoral, entre o Forte do Presépio ou Castelo e o Ver-o-Peso. Aparecem no desenho a vala do Piri, as 

duas Casas das Canoas, a Alfândega, o Palácio, o Colégio Santo Alexandre e o largo do Palácio que 

ainda era um terreno baldio. 

 

 Neste mapa não encontramos escala, na projeção destaca-se o alagado do Piri e na 

simbolização são utilizados sinais convencionais onde aparece o Palácio do Governador indicado pela 

letra A, o Colégio de Santo Alexandre indicado pela letra H, a casa das Canoas indicada pela letra I, 

entre outros; embora essas edificações estejam acompanhadas por letras não encontramos a legenda 

explicativa.  

 

De modo idêntico a São Luís, o “mapa base” de Belém também foi complementado com a 

análise comparativa por meio dos relatos dos memorialistas e historiadores o que possibilitou 

identificar as mudanças da forma urbana de Belém, durante o século XVII, visualizada nos três mapas 

produzidos. 

 

 

2.4   Os Procedimentos Metodológicos 
 

Para chegarmos ao nosso objetivo utilizamos uma metodologia que passou por seis 

momentos: Revisão Bibliográfica, onde estudamos a história de São Luís e Belém e os conceitos de 

forma urbana;   Levantamento  de   Fontes  Primárias,   ou  seja,   a  cartografia,  relatos  dos  viajantes 

e memorialistas; Revisão Bibliográfica especializada sobre o Renascimento em Portugal, 

especificamente as ordenações relativas a construção de cidades e vilas; Processamento das 

Informações das Fontes Primárias e Secundárias para identificação das mudanças da forma  urbana; 

Estudos Comparativos para identificação da matriz urbanística renascentista, mediante comparação 

com Damão e comparação com as Leis das Índias e Redação do Trabalho de Pesquisa.   

 

1º MOMENTO: Revisão Bibliográfica 

 

O primeiro momento constou do levantamento de fontes secundárias e bibliografias sobre 

as cidade de São Luís- MA e Belém – PA, para caracterização da área como parte do contexto urbano, 

especificamente quanto à evolução histórica da ocupação urbana do solo, à evolução demográfica e 

sócio- econômica, tais como: Filipe Andréas que fala do centro histórico de São Luís; Olavo Pereira 

da Silva Filho que faz um estudo sobre a arquitetura luso-maranhense; Augusto Meira Filho que fez 

um estudo da evolução histórica de Belém; João Renôr Ferreira de Carvalho que mostra em seu 

trabalho a evolução histórica da comunidade Amazônica durante o período  da colonização portuguesa 

no Brasil; Fernandes Christovão Duarte que faz uma comparação entre as cidades de São Luís e Belém 

durante o período Filipino , cidades que foram marcos inaugurais na região  Amazônica; Nestor 
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Goulart que em seu trabalho fala da evolução urbana das cidades brasileiras, e Jerônimo Viveiros que 

narra a história do comércio no Maranhão e no Pará. 

 

Com o apoio da bibliografia secundária identificamos o que era dito sobre a forma urbana 

das cidades, e especificamente dos elementos morfológicos. 

 

Ainda realizamos a revisão bibliográfica voltada para a apreensão do conceito da forma 

urbana, com destaque para os trabalhos de Lamas  e Nestor Goulart. Foram também realizados alguns 

contatos com o arqueólogo e diretor do Centro de Pesquisa e Arqueologia do Maranhão,  Deusdèsit 

Carneiro Leite Filho, que possui trabalhos desenvolvidos sobre o sistema urbanístico de São Luís e 

trabalhos de arqueologia em  São Luís e Belém, como a exemplo na área do antigo Forte do Presépio. 

Essas reuniões com o arqueólogo foram muito importantes tanto para o esclarecimento sobre as 

cidades de São Luís e Belém como para sugestões bibliográficas, entre as quais destacamos a 

coletânea de texto do Universo Urbanístico Português, 1415 –1822. 

 

2º MOMENTO: Levantamento das Fontes Primárias 

 

As fontes primárias levantadas foram as cartografias correspondentes as cidades de São 

Luís e de Belém, por meio do CD- ROM de Nestor Goulart, Imagens das Vilas e Cidades do Brasil 

Colonial. Nesse trabalho o autor apresenta uma coletânea de desenhos e gravuras quase todos 

originais, recolhidos em arquivos e bibliotecas do Brasil e da Europa que mostram as vilas e cidades 

do Brasil durante o período colonial. Com a utilização do texto de Boaventura, que fala da cartografia 

simbólica das representações sociais, fizemos uma análise de cada mapa, das cidades de São Luís e 

Belém, identificando os elementos morfológicos e sua composição. 

 

Na Biblioteca do IPHAM,  com sede em São Luís – MA, conseguimos as cartografias do 

Brasil, da província do Maranhão e do Pará, durante o século XVII. Essas imagens estão contidas no 

livro de Isa Adonias, “Imagens da Formação Territorial Brasileira”, no qual encontramos reunidos 

mapas, plantas, ilustrações e fotografias, a maioria originais e todos pertencentes a Mapoteca do 

Itamaraty. O mapa do Brasil de 1666, que está na capa do trabalho, é de autoria de João Teixeira  

Albernaz, o moço, já os mapas da província do Maranhão e do Pará são de autoria de João Teixeira 

Albernaz, o velho. Essas cartografias serviram para mostrar a localização dessas cidades. 

  

Fizemos também  pesquisas pela internet como o Arquivo Virtual da Cartografia Urbana 

Portuguesa (http://urban.iscte.pt) que reúne  cartografias antigas de várias cidades portuguesas em 

diversos continentes. Foram utilizados, no nosso trabalho, cartografia das cidades de Viana do Castelo, 

Mazagão, Goa e Damão, com o objetivo de conhecer a forma urbana dessas cidades. 

Nessa segunda etapa foram realizados estudos pautados nas fontes primárias, ou seja, nos 
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relatos dos memorialistas, que foram fundamentais para o estudo dos antecedentes portugueses. 

Destacamos alguns deles como o capucho francês Claude d’Abbville, que fez parte da missão que veio 

ao Maranhão em 1612, quando retornou à França publicou o livro “História da Missão dos Padres 

Capuchos na Ilha do Maranhão”. Nesse livro ele conta sua trajetória, desde a sua saída da Europa até a 

chegada ao Maranhão, sua impressões sobre a ilha de São Luís, índios, vegetação, clima, primeiras 

construções etc. 

 

Outro memorialista que destacamos, foi o capucho francês, Yves d’Èvreux, que deu 

continuidade ao trabalho de Abbeville. Encontramos um exemplar do livro desse memorialista na Casa 

de Cultura Josué Montello, em São Luís – MA,  datado do ano de 1874. Utilizamos também Gaspar 

Barléu, que fez um estudo histórico sobre o domínio holandês no Brasil, cujo sua primeira edição foi 

em Amsterdam,  no ano de 1647.  

 

Utilizamos ainda a crônica do padre jesuítico, Jacinto de Carvalho.  Esse padre integrou a 

trigésima expedição de sua ordem  às Missões do Maranhão e Grão-Pará,  partindo de Lisboa em 

fevereiro de 1695 e chegando a São Luís em março desse mesmo ano. Trabalhou durante treze anos 

nas missões do rio Amazonas, nos seus relatos deixa claro sua visão humanista sobre os índios, trata 

do descobrimento do Maranhão, da sua conquista por Jerônimo de Albuquerque, relata o 

descobrimento do rio Amazonas pelos portugueses, sua chegada ao Pará e fundação da cidade de 

Belém. 

 

Por intermédio dos seus relatos, Bernardo Pereira de Berredo também muito contribuiu na 

elaboração desse trabalho. Berredo tinha formação militar e chegou ao Maranhão em 1718, 

permanecendo como Governador até julho  de 1722. No seu documento ele conta as histórias do 

antigo Estado do Maranhão, que hoje corresponde aos Estados do Maranhão, Pará  e Amazonas, fala 

da fundação da cidade de São Luís, sua luta contra os invasores franceses e holandeses, da presença do  

engenheiro militar Francisco Frias de Mesquita no Maranhão, da política de Portugal em relação ao 

Brasil e ao Norte do país, e fala também sobre a fundação de Belém. 

 

O padre José de Morais também constituiu nossa fonte primária, ele relata a história dos 

jesuítas na extinta província do Maranhão e Pará, fala da Capitania do Maranhão, o progresso da 

Companhia, a entrada da Companhia de Jesus na Capitania do Grão- Pará, os fatos que aconteceram 

após sua chegada ao Grão- Pará e ainda comenta sobre o padre Antônio Vieira e da sua atuação nessa 

região.  

 

Por fim destacamos José Capistrano de Abreu, que publicou pela primeira vez seus 

trabalhos sobre história colonial no Brasil em 1907, ele fala sobre os índios brasileiros, dos 

descobridores do Brasil, das Capitanias Hereditárias, dos franceses e espanhóis, da participação de 
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Frias nas batalhas para reaver o Maranhão dos franceses, das guerras dos holandeses etc. 

 

Por meio da leitura e análise das fontes primárias procuramos identificar o que os 

memorialistas falaram sobre cada cidade, sobretudo os elementos morfológicos, as datas de construção 

dos elementos notáveis, sua forma, materiais, os quais foram fundamentais para a definição da 

periodização (definida de acordo com as mudanças mais significativas da forma urbana da cidade).  

 

3º MOMENTO: Revisão Bibliográfica especializada sobre o Renascimento em Portugal  

 

Nesse momento, além dos memorialistas realizamos pesquisas sobre as idéias urbanísticas 

portuguesas vigentes no momento da fundação de São Luís – MA e Belém – PA, que no contexto 

histórico têm suas referências ligadas à Espanha e a Itália. Mediante fontes bibliográficas secundárias 

encontradas nos acervos visitados, como Biblioteca Pública Benedito Leite em São Luís – MA, 

Biblioteca da UEMA e Biblioteca da UFPE,  tivemos acesso a literaturas especializadas, entre as quais 

destacamos autores como: Charles R. Boxer, Lewis Munford, Giulio Argan, Leonardo Benévolo, além 

de livros específicos sobre Portugal, que fazem parte da Comissão Nacional para Comemoração dos 

Descobrimentos Portugueses. Realizamos ainda buscas sobre a Cartografia Antiga, no Arquivo 

Público e no Instituto Histórico e Geográfico com sede em São Luís – MA, mas sem muito êxito. 

 

Com a revisão bibliográfica pudemos conhecer as cidades do Renascimento, as 

características urbanísticas das cidades portuguesas nesse período e os tratados renascentistas com 

destaque as Leis das Índias, código urbanístico de origem renascentista que influenciou na formação 

das cidades em estudo. 

 

4º MOMENTO: Processamento das Informações das fontes primárias e secundárias para a 

identificação das mudanças da forma urbana 

 

Fizemos uma análise comparativa da cartografia com os relatos dos memorialistas e 

historiadores, o que nos permitiu apreender a forma urbana dessas cidades, identificando os elementos 

morfológicos que permaneceram e os novos. Por meio dos relatos identificamos ainda as datas dos 

elementos marcantes (como, por exemplo, as igrejas), a existência dos elementos morfológicos e suas 

descrições, sempre observando as prescrições das Leis das Índias. Baseado na correlação das 

informações contidas na cartografia com os relatos , identificamos as mudanças ocorridas na forma e a 

característica principal de cada período, podendo assim estabelecer uma periodização. Para São Luís 

definimos três períodos, os quais evidenciavam as mudanças da forma: 1612 (ano da construção do 

forte São Luís) até 1626; 1627 (marcado pela presença do Damero e pela construção da igreja da Sé) 

até 1644; 1645 (ano da inauguração do Convento das Mercês) até 1700. Para Belém também 

estabelecemos períodos: 1616 (ano da fundação do forte do Presépio) até 1621; 1622 (ano da fundação 
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da Capela de São João Batista) até 1640; 1641 (período que inicia a consolidação do núcleo da 

Campina) até 1700. Depois elaboramos desenhos mostrando as mudanças, por período, e análise 

interpretativa da forma, de modo a definir a característica principal da cidade, a cada período. 

 

5º MOMENTO: Estudos comparativos para identificação da matriz urbanística 

renascentista  

 

Realizamos também estudos comparativos com Damão, na Índia, cidade de origem 

portuguesa fundada no século XVI. Escolhemos Damão porque é uma cidade que sofreu influências 

das idéias renascentistas, ela surgiu segundo um plano prévio elaborado por um engenheiro militar, o 

qual seguiu as orientações dos códigos renascentistas, em especial as Leis das Índias. Essas Leis 

orientavam que as cidades apresentassem   traçados ortogonais, ruas regulares, orientadas de acordo 

com os pontos cardeais, quadras de forma quadrada, lotes regulares, ou seja, que seguissem os 

conceitos de simetria, regularidade, geometricidade e de formatos uniformes. 

 

Para o estudo de Damão fizemos um procedimento semelhante aos da cidade de São Luís e 

Belém. Apoiados na bibliografia secundária, identificamos o que foi dito sobre a forma urbana de 

Damão, em especial  seus elementos morfológicos. Esses relatos foram relacionados com a cartografia 

de Damão nos ajudando a compreender a sua forma.  Fizemos ainda uma análise comparativa com as 

Leis das Índias.  

 

Desenvolvidos esses estudos, reunimos informações necessárias para a leitura e 

interpretação da forma  urbana das cidades estudadas, São Luís e Belém, percebendo qual o legado  

renascentista que foi transposto para elas. Isso nos permitiu o conhecimento da forma urbana dessas 

cidades durante o século XVII, identificadas por intermédio dos seus  elementos urbanísticos: sítio, 

edifícios marcantes ou notáveis, malha, praça, rua, quadras, lotes, alinhamentos e usos.  

  

6º MOMENTO: Redação do trabalho de pesquisa 

 

Nessa etapa fizemos  uma revisão do texto, revisão bibliográfica, normatização e por fim a 

impressão das cinco cópias do documento. 

 

 

 

 

3 SÃO LUÍS  NO SÉCULO XVII: Contexto Político- social e a 
organização urbana 
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Para podermos evidenciar qual o legado renascentista transposto para a construção de São 

Luís e entendermos sua forma urbana, estudamos, neste capítulo, o contexto político-social e a 

organização urbana dessa cidade, durante o século XVII. Com o estudo sobre o contexto político-

social pudemos entender o processo de urbanização por meio dos relatos de historiadores e 

memorialistas, que narram sobre os colonizadores da ilha, a organização econômica e social da cidade 

nesse período; e, com o estudo sobre a organização urbana (que está subdividida em periodização da 

forma urbana e características urbanísticas), pudemos conhecer alguns elementos que compõem a sua 

forma urbana.  
  

Com o subitem, periodização da forma urbana, percebemos as modificações significativas da 

forma  da cidade, com isso produzimos tabelas e mapas que permitiram a visualização dessas 

modificações. No subitem, características urbanísticas, descrevemos a forma da cidade segundo as 

categorias analíticas que foram estudadas por meio dos relatos dos memorialistas e historiadores  e 

resumidos em uma tabela. Com essas pesquisas conseguimos compreender como e o quanto as idéias 

renascentistas influenciaram na forma urbana da cidade de São Luís, e a evolução da forma urbana 

dessa cidade durante o século XVII.  

 

Portugal, a partir do século XVII, funda novas cidades no Brasil, como é o caso de São Luís 

– MA (1615). Os desenhos de arquitetura, as teorias estéticas e os princípios de urbanismo terão como 

princípio a ordem e a disciplina geométrica, e a forma da cidade está subordinada à racionalidade e à 

urbanística renascentista que vai, de início, manifestar-se em alguns campos específicos como a 

construção de sistemas de fortificação, criação de praças, arruamentos retilíneos e quadrículas 

regulares. 
 

 Os engenheiros militares, ao transporem os princípios do urbanismo renascentista e  

buscarem a melhor conjugação de ângulos para suas fortificações, envolviam-se com a construção das 

novas cidades na colônia. Segundo Renata Malcher de Araújo: 

 
“Os engenheiros sugeriram o desenho da” cidade ideal “em que 
conjugavam as aquisições formais do classicismo com a lógica geométrica 
da fortificação”21. 

 

Alguns propunham desenhos radiocêntricos, com ruas que ligassem de forma rápida a praça 

de armas central aos baluartes angulares, outros davam preferência aos planos em xadrez ou, ainda,  a  

conjugação  dos   dois. Assim, os engenheiros desenhavam os planos das cidades que a metrópole, 

Portugal, queria ver fundada, mas segundo Paulo Ormindo de Azevedo devido à pressa do trabalho, 

                                                 
21–  ARAÚJO, Renata Malcher.As cidades da Amazônia no século XVIII – Belém, Macapá e Mazagão. Porto, Faup publicações, 1998. 

p.258   
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muitas vezes o desenho no papel só era executado após o traçado no chão feito pelo “arruador” e, isso 

marca no, urbanismo português, um sentido de adaptabilidade às condições do terreno. 
 

Arruar ou fazer arruação era o ato de abrir e delinear as ruas dos assentamentos urbanos por 

meios de cordas e instrumentos usados na navegação, como a bússola, e essa prática acompanhará 

todo o processo de formação das cidades nos territórios ocupados pelos portugueses. 

 
A regularidade dessas cidades, em contraste com as criadas pelos donatários e colonos nos 

primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil, demonstra que a forma dos dois tipos de núcleos 

está associada à vontade política de colonizar; assim Portugal envia, para o Brasil, um número 

crescente de arquitetos e engenheiros militares para a implementação de um programa de ocupação e 

fortificação da costa brasileira. Francisco Frias de Mesquita é um desses engenheiros que atuou em 

vários projetos arquitetônicos no litoral brasileiro, como a traça para a cidade de São Luís – MA.  
 

São Luís do Maranhão apresenta um plano em quadrícula quase perfeita e uma preocupação 

com a uniformidade da arquitetura, para a qual foi construída uma casa para servir de modelo aos 

moradores onde por meio de um regimento deixado pelo fundador, capitão-mor Alexandre de Moura, 

a seu sucessor, Jerônimo de Albuquerque, essa obrigatoriedade passa a ter força de lei. 
 

Essas novas cidades parecem seguir um modelo uniforme, um tabuleiro de ruas retilíneas, 

que definem uma série de quarteirões iguais, geralmente quadrados, e no centro da cidade uma praça 

onde encontramos os edifícios mais importantes, como a Igreja Matriz, Paço Municipal, Casa dos 

Mercados e dos colonos mais ricos. 
 

 

3.1 O Contexto Político-Social  

 
Neste item estudamos São Luís nos seus aspectos sociais e políticos mediante uma revisão 

bibliográfica de historiadores e memorialistas, com o objetivo de entender seu processo de 

urbanização.  

 

São Luís do Maranhão é uma grande ilha, com cerca de 1453, 1 km², nela, além do 

município de São Luís que tem cerca de 831,70 km², situam-se mais  três: Paço do Lumiar, São José 

de Ribamar e Raposa (Ver Fig. 10). O município de São Luís está localizado na parte ocidental da 

ilha, no Golfão Maranhense, é limitada ao sul pelo Estreito dos Mosquitos, a leste pelo município de 

Ribamar, a oeste pela baía de São Marcos e ao norte pelo oceano Atlântico. 

 
“Desde a Paraíba ao Norte até S. Vicente ao Sul, o litoral estava ocupado 
por povos falando a mesma língua, procedentes da mesma origem, tendo os 
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mesmos costumes, porém profundamente divididos por ódios inconciliáveis 
em dois grupos; a si próprio um chamava Tupiniquim, e outro 
Tupinambá”22. 
 
“Os Tupinambás inegavelmente não eram mais tão hostis aos portugueses, e 
viviam sob a direção de Matias d’ Albuquerque, filho do governador; mais 
nem por isso deixavam elles de lastimar a ausência de seos antigos 
alliados”23. 
 

Na Ilha de São Luís – MA, os índios tupinambás foram os primeiros habitantes, que 

migraram da costa leste do Brasil e viviam aqui de forma regular antes da chegada dos franceses e 

portugueses. Por meio do Tratado de Tordesilhas, acordo que Portugal fez com a Espanha, em 1494, 

para a divisão das terras descobertas, Portugal se apossou apenas, por meio do acordo, da terra 

denominada Capitania do Maranhão, permanecendo de fato em mãos indígenas. 

 

No ano de 1513, chegou ao Golfão Maranhense, Diogo Ribeiro que deu o nome de Trindade 

à ilha de São Luís. Em 1531, outro português, Diogo Leite, chega ao litoral norte do Brasil, à foz do 

Gurupi e atribui os nomes de São José e São Marcos as baías que  formam  o  Golfão Maranhense, 

segundo o calendário romano. Com o sistema de Capitanias Hereditárias, a monarquia dividiu o 

Brasil, e o Maranhão ficou dividido entre dois donatários: João de Barros e Fernão Álvares de 

Andrade, que juntam-se a Aires da Cunha, o qual parte para o litoral  maranhense  com uma frota de 

dez navios que naufragaram deixando poucos sobreviventes os quais irão fundar a povoação de 

Nazaré, que não sobreviveu a três anos devido, principalmente, aos ataques dos índios tupinambás. 

 

Novas tentativas de colonizar são feitas em 1554, 1555 e 1573, sem êxito, fazendo com que 

essas terras se tornassem local de abrigo dos piratas, entre eles Jacques Riffaud, que durante o reinado 

de  Henrique, o grande, partiu  para o Maranhão com  três  navios  que  naufragam  fazendo com que 

alguns tripulantes permanecessem no Maranhão, entre eles Charles de Vaux, o qual após um período 

convivendo e lutando com os índios retorna à França narrando maravilhas sobre a terra.   

 

 

 

                                                 
22– ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial, 1500 – 1800.Belo Horizonte, Itatiaia, São Paulo; Editora Universidade, São 
Paulo, 1998. p. 73.  
23–  YVES, d’ Évreux. Viagem ao Norte do Brasil  feitas no ano de 1613 a 1614 . Maranhão, 1874. p. 32.  
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Figura 10 – Mapa  da Província do Maranhão. João Teixeira Albernaz, o velho  (1602-1666). 

Fonte: Imagens da Formação Territorial Brasileira 
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“O Capitão Riffault, pirata francês, tinha deixado na chamada ilha do 
Maranhão ao Senhor Des – Vaux, como já fica escrito no lugar a que toca; 
e namorados todos aqueles bárbaros seus habitadores, assim no valor, a 
que deviam sempre as suas vitórias, como da afabilidade do natural, de que 
era dotado, se penetraram tanto das suas sugestões, que voluntariamente se 
sujeitaram  a uma  colônia da mesma nação, que ele lhes oferecia, debaixo 
das promessas, de que não só os defenderia de seus inimigos, mas também 
os instruiria na verdadeira religião, e costumes da Europa” 24.  

 

Segundo relatos de memorialistas, o rei manda o Sr. De La Ravardière com o Sr. Vaux para 

analisar e constatar o que lhe foi narrado; mas, com a morte do rei somente em 1611, já no reinado  de  

Luís  XIII e  sua  mãe, a  rainha Regente, foi  que a empresa conseguiu importantes contribuições para 

a realização dessa viagem, por intermédio do Barrão de Sansy, Sr. De La Ravardière e de Rasilly. A 

pedido da Rainha mãe, foram escolhidos quatro padres capuchos para acompanhar a missão: Ivo d’ 

Evreux, Arsênio de Paris, Ambrósio de Amiens e Claude d’ Abbeville, partindo, então, três navios da 

cidade de Paris, em 1611 rumo ao Maranhão. A viagem foi longa, permaneceram uns tempos na 

Inglaterra, costearam praias da África e da Arábia, passaram entre as ilhas de Cabo Verde até 

chegarem ao Equador. Depois entraram nas águas brasileiras, passando por Fernando de Noronha, 

Ceará, até ancorarem no dia 26 de  julho  de  1612,  num  porto  situado  numa pequena ilha chamada 

Sant’ Ana, à entrada da grande enseada do Maranhão, a qual ficava doze léguas da Ilha Grande. 

 

A princípio vai para a Ilha Grande (futura cidade de São Luís) o Sr. de Rasilly com uma 

parte  da  tripulação  francesa, depois  chega  o  restante  e  se  encontram no porto de Jevéree, que, 

segundo os relatos,  parece  ser a praia da Ponta d’Areia  ou a área  do Bonfim. Depois,  em  pequenos 

botes a tripulação passa para a outra banda do mar, a uma légua ou légua e meio distante de Jevéree, 

atracando um pouco abaixo do lugar onde haviam escolhido para a construção do forte, 

correspondendo à área do Portinho, localizada no atual bairro da Praia Grande. 

 
 “Desenharam logo uma fortaleza na ponta de um rochedo, que se despenha 
sobre o mar; fundação, que assistida da sua atividade, ajudada dos índios, 
cresceu tanto sem tempo, que tendo ainda pouco de trabalho, se achava já 
tão capaz de defesa, que lhe montaram vinte grossos canhões de 
artilharia”25 . 

 
 “Junto da mesma obra se fabricou também um grande armazém, onde se 
recolheu abundância de drogas, que os franceses levavam por comércio;   e   
na   distância   de  mil  passos,  em  que  ficava  o  sítio,escolhido já pelos 
missionários principiou a levantar-lhes o seu hospício multidão de tapuias 
com empenho tão prodigioso, que sem muitos dias de trabalho, tinha já o 
nome de Convento de São Francisco” 26. 

 

 
Chegando à ilha, eles fundam o Forte São Luís, em homenagem ao rei Luís XIII da França e  

a  povoação  com  o  mesmo  nome, contando  com  a  ajuda  dos índios tupinambás. A  escolha para a  

                                                 
24 –BERREDO, Bernardo Pereira de. Documentos Maranhenses: Anais Históricos do Estado do Maranhão. Florença, 1905. p. 51 
25 –BERREDO, Bernardo Pereira de. Op. Cit. p. 5 
26 – BERREDO, Bernardo Pereira de. Documentos Maranhenses: Anais Históricos do Estado do Maranhão. Florença, 1905. p. 51. p. 59 
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implantação do forte foi cuidadosamente selecionada, para defesa dos franceses e do país, escolheram 

uma praça que ficava no alto da montanha cercada por dois rios que desembocavam no mar e próxima 

a um local em que existia uma fonte. Nela, segundo Abbeville, foi construída uma cabana espaçosa e 

ao lado uma capela que juntas tiveram o nome de Convento do São Francisco. A preocupação dos 

franceses era principalmente escolher um sítio naturalmente de difícil acesso e ao mesmo tempo com 

fartas fontes d’água e rica vegetação.  

 

    Portugal e Espanha são informados dos acontecimentos e a Corte de Madri e os luso-

brasileiros tomam providências para a expulsão dos franceses, iniciada com a construção do Forte do 

Rosário, no litoral do Ceará, em 1613. A primeira expedição para a expulsão dos franceses foi 

organizada pelo Governador Geral e comandada por Jerônimo de Albuquerque, que funda o Forte de 

Santa Maria, em Guaxenduba, na Baía de São José, fronteiriço à ilha de São Luís, ocupada pelos 

franceses. 

 
Posteriormente, Jerônimo de Albuquerque penetrou na ilha e, recebendo ordens da Espanha, 

preparou-se para a invasão contando com reforços do comandante Alexandre de Moura, porém, La 

Ravardiére preferiu retirar-se e entregar suas fortificações para os portugueses, em 1615. 

 
“Era um dos principais artigos das capitulações estipuladas entre os 
Generais Jerônimo de Albuquerque, e o Senhor de la Ravardière, que 
ficaria livre a retirada a todos os franceses, para o que se lhes forneceriam 
das suas mesmas embarcações as que parecessem necessárias para o 
transporte; e em observância deste mesmo acordo, passaram logo em três 
navios para a sua pátria mais de quatrocentos, ficando alguns no 
Maranhão, que se achavam casados com índias da terra”27.  

 

 
A vitória sobre os franceses no Maranhão, em 1615, coincidiu com a aliança entre França e 

a Espanha, por meio do casamento do rei francês Luís XIII com a filha do monarca espanhol Felipe 

III, o que fez pensar que tenha havido  um acordo entre os monarcas para a retirada  dos franceses, 

tendo em vista que essa retirada deu-se de forma pacífica. 

          

Dessa forma Portugal inicia uma nova fase colonizadora, com estratégias mais militares e de 

povoamento. De 1616 a 1622, governou o terceiro capitão-mor do Maranhão, Diogo da Costa 

Machado, o qual foi responsável pela primeira grande leva de colonos açorianos, duzentos casais. Esse 

fato  foi  importante  para  a  cidade,  pois  São  Luís  deixa  de  ser  um simples lugar de tropas para se 

transformar numa povoação de colonos, iniciando uma vida cívica e econômica para a cidade, na qual 

se tornou necessária a criação de um sistema organizado, a Câmara Municipal. 

 

                                                 
27 –BERREDO, Bernardo Pereira de. Op. Cit. p. 115. 
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“Concretizaram essa, conveniência, o Capitão-Mor Diogo da Costa 
Machado e o Auditor Geral, Luís de Madureira, organizando a Câmara 
Municipal de São Luís”28.  

 
 

Em 1638, o segundo governador e Capitão Geral do Estado, Bento Maciel Parente, constrói, 

em  torno  do  núcleo  original  de São Luís, uma muralha que transforma em cidadela a área das atuais 

Avenidas Pedro II e Praça Benedito Leite. Mesmo tendo iniciado uma fase mais complexa  de  

colonização, em  1641 chegam  os  holandeses  tentando retomar o Nordeste devido à rota do açúcar, 

mas não tiveram o mesmo êxito de Pernambuco já que o Maranhão era apenas um pequeno produtor 

desse gênero. De qualquer forma os flamengos ainda construíram cinco engenhos e permaneceram 

aqui por volta de três anos, deixando importantes documentos cartográficos. 
 

“Em 1641 os holandeses assaltam São Luís, onde envolvidos com sucessivas 
batalhas empreendidas pela reação luso-brasileira, permanecem até 1644, 
ano de sua expulsão.”29. 

  
“O curto período de dominação holandesa, apesar dos grandes prejuízos 
decorrentes da violência das batalhas, legou a São Luís como se viu 
documentos cartográficos imprescindíveis para a compreensão do território 
urbano”30.  

 
Esse início da colonização portuguesa na Ilha do Maranhão foram períodos difíceis, onde os 

colonos muitas vezes entravam em confronto com os tupinambás, os quais, como relatou Y’ves 

D’Evreux, demoraram em aceitar os portugueses como aceitaram, de imediato, os franceses. 
 

As dificuldades nos primeiros anos de colonização eram muitas e homens e mulheres faziam 

diversos serviços. Aos poucos foram dominando os indígenas e depois os negros, dividindo a 

sociedade em senhores e escravos, cujos elementos iriam compor as bases tanto da economia rural 

como urbana até o século XVIII.  

  

Nos primeiros tempos as camadas sociais eram grupos levemente diferenciados da camada 

branca e senhorial. Por volta  de  1619  chegam  ao  Maranhão  os  primeiros  colonos  engajados  para 

povoadores, o que permitiu que a povoação passasse à vila, mas a população ainda era pequena, mais 

ou menos trezentas almas e que na maioria habitavam casas rústicas cobertas de palha, esses primeiros 

povoadores nada encontraram feito para recebê-los padecendo das maiores privações.   
 

A economia do Maranhão, nos primeiros anos de colonização portuguesa, era uma das mais 

rudimentares, voltada quase que totalmente para a produção de subsistência. O Maranhão estava 

atrasado quase que um século em relação à abundância dos produtos extrativos das Colônias 

                                                 
28 – UNESCO. Proposta do Governo do Estado Maranhão para introdução do Centro Histórico de São Luís na lista de Patrimônio Mundial. 

São Luís, 1997. p.61. 
29 –  DUARTE, Christovão Fernandes. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período Filipino in Revista Oceano 

n. 41, março de 2000. p. 156 
30 – DUARTE, Christovão Fernandes. Op. Cit. P.156 
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Portuguesas da América, e os únicos produtos da lavoura, verdadeiramente produzidos, ainda que em 

pequena escala, eram a mandioca e o algodão. 

 
 “As dificuldades de comunicações marítimas entre o Maranhão e o resto do 
Brasil sugeriram à idéia de criar ali um estado independente”31. 

 

Assim, em 1621, por meio de Carta Régia, o rei Filipe III da Espanha resolve criar o Estado 

do Maranhão, separando-o do Brasil, o qual de fato se instalaria somente em 1626, tendo como 

primeiro Governador e Capitão General, Francisco Coelho de Carvalho, que governa de 1626 a 1636. 

Essa medida é uma tentativa de controle mais direto das Capitanias e desenvolvimento da colônia do 

Maranhão para fins comerciais, que mesmo assim continuava apresentando um triste panorama 

econômico. 

 

Durante o governo de Antônio Muniz Barreiros são fundados, no Maranhão, os primeiros 

engenhos de açúcar, à margem do rio Itapecuru, desenvolvendo a agricultura e iniciando um pequeno 

progresso na cidade, mas perde a importância devido à euforia com as plantações de algodão e arroz. 

Em seguida, em 1641, dar-se-á a ocupação holandesa, os quais permanecem até 1644, sem contribuir 

muito para o progresso econômico da cidade.  

 
 “O Estado do Maranhão, criado em 1621- compreendendo então as 
Capitanias do Piauí, Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro,  e na sede no 
bispado a partir de 1676, passou pelo século XVII e por quase todo o século 
XVIII sem apresentar grandes progressos, mais tarde alcançados com a 
criação, em 1755, do monopólio da Companhia do Grão Pará e Maranhão” 
32. 

 
Em 1652, o Estado foi extinto, passando a existir apenas a Capitania do Maranhão. Em 1654, 

restaura-se com o nome de Maranhão e Grão-Pará. Foi criada  a  Companhia  do  Comércio do 

Maranhão e Grão-Pará para incentivar a economia regional, mas que não conseguiu atingir seus 

objetivos.  

 

Com o crescimento da população e do mercado urbano no final do século XVII, as camadas 

sociais modificam-se, surgindo aos poucos uma sociedade estratificada, na qual a condição legal e 

racial dividia os indivíduos entre brancos, negros e índios, homens livres e escravos.  

 
“A escravização dos indígenas fornecia a mão-de-obra agrícola, motivo de 
hostilidade entre colonos e religiosos dentre os quais se destacou o célebre 
Padre Antônio Vieira”33. 

 

                                                 
31– UNESCO. Proposta do Governo do Estado Maranhão para introdução do Centro Histórico de São Luís na lista de Patrimônio Mundial. 

São Luís, 1997. p. 63.  
32 – ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial, 1500 – 1800.Belo Horizonte, Itatiaia, São Paulo, 1988. p.153. 
33 – SILVA FILHO, Olavo Pereira da. Arquitetura Luso – Brasileira no Maranhão. Ed. Fontana. Efecê, 1998. p.19 
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Os maiores recursos financeiros, nesse período, eram aplicados no comércio de escravos, e, 

no Estado do Maranhão, esse tipo de comércio ocupava-se, a princípio, dos índios descidos de suas 

aldeias, transformando essa energia em produtos de subsistência, o que acabou não dando certo devido 

à resistência dos índios à  escravização,  quando  não  a  morte  dos  mesmos  por  não  se  adaptarem  

ao  trabalho pesado e, principalmente, pela oposição das diversas ordens religiosas em favor dos 

indígenas, em especial os jesuítas. 
 

“Introduzindo escravos africanos para o trabalho, os quais vendia a preços 
módicos e a longos prazos adiantando numerário aos colonos para a 
fundação dos campos de lavoura, fornecendo sementes, entregando 
mercadorias num ano para serem pagas no seguinte, financiando negócios, 
comprando a navegação para o Reino e agindo em tudo com lisura e 
probilidade, a Companhia do Comércio transformou nossa penúria em 
fartura, a nossa pobreza em riqueza”34. 

 

Medidas foram tomadas no sentido de substituí-los pelos negros. Em 1686, uma das 

principais previsões dessa lei era que o trabalho indígena fosse sendo suplantado pelo fornecimento 

regular de escravos negros da Guiné, por meio de uma companhia escravista formada com esse 

propósito, mas não deu certo e, em 1718, continuava-se com a mão-de-obra indígena conseguida de 

forma pacífica pelos missionários ou à força. 
 

Essa dificuldade de mão-de-obra prejudicou o desenvolvimento econômico da cidade e, por 

conseqüência, o seu povoamento, como coloca  Viveiros:  

 

“A cidade se desenvolveu tão morosamente que não atingia a 1400 
moradores em 1720”35. 

   

Assim, em 1755, alterou-se novamente a estrutura do Estado que agora chamava-se Grão- 

Pará e Maranhão, com a capital em Belém. Nota-se que mesmo as cidades que desde o início da 

colonização eram centros regionais, só muito lentamente desenvolveram suas atividades comerciais. 

 

Somente quando se instalou a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, 

estruturada pelo Marquês de Pombal, durante a segunda metade do século XVIII é que o Maranhão, 

principalmente São Luís, altera o seu estado de abandono e o resultado dessa política de incentivo à 

produção, intensifica o povoamento da cidade. O Marquês de Pombal estimula, além de outras coisas, 

uma intensa corrente imigratória tendo como origem o arquipélago dos Açores, que converteria São 

Luís em uma importante cidade no contexto da colônia. 
 

A prosperidade econômica atingiu o seu apogeu no século XIX, com a exportação de 

algodão,  arroz  e matérias-primas  (agricultura de exportação).  Nessa  época,  o  Maranhão  acumulou  

                                                 
34 – VIVEIROS, Jerônimo.História do Comércio do Maranhão (1612 – 1895). São Luís, Associação Comercial do Maranhão, 1954. p. 74 
35  – VIVEIROS, Jerônimo. Op. Cit. p.  16. 
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riquezas, principalmente em São Luís e Alcântara, expressas, sobretudo pelo seu imenso e singular 

acervo arquitetônico. Essa mudança política e econômica vai repercutir no tecido urbano  de  São  

Luís, devido à intensificação do povoamento e valorização dos terrenos, tendo como resultados 

expansão de bairros como o dos Remédios, mais residencial, e a própria Praia Grande, com função 

mais comercial. 

 
A partir desse impulso na economia a sociedade aos poucos se modifica, São Luís 

acrescenta aos senhores de terras e aos escravos, os comerciantes, classe tão importante que, segundo 

Viveiros, a cidade de São Luís é dotada do primeiro curso comercial, estudado por um período de dois 

anos. 
 
A população se eleva chegando a 16.580 habitantes em 1788, e se diversifica etnicamente, e 

somado a isso as políticas de incentivo que inevitavelmente vão alterar o espaço urbano de São Luís, 

mas sempre mantendo sua regularidade. 
 

Assim, nesse período tem-se a cidade de São Luís como a de melhor construção que 

qualquer outra cidade no Brasil, onde as casas são solidamente construídas em arenito avermelhado, 

têm dois andares e sua aparência é regular. Mas, mesmo assim, o traçado do século XVII se faz 

presente e os prédios mostram-se com rigorosa simetria no risco das fachadas, definindo superfícies 

contínuas no alinhamento das vias e sobre os limites laterais dos lotes. Muitos desses sobrados foram, 

durante o século XVIII, ornamentados com azulejos portugueses. Verificou-se ainda uma intervenção 

do poder administrativo na implementação e melhoria do aparelho urbano da cidade, com a 

pavimentação das ruas, embelezamento dos logradouros e investimentos na construção de galerias 

para a drenagem de águas, fazendo com que São Luís, durante o Império, experimentasse um grande 

crescimento urbano. 

 
Esse estudo nos permitiu compreender o processo de urbanização pelo qual passou a cidade 

de São Luís durante o século XVII, processo que influenciou na forma urbana da cidade. 

 
 
3.2 A Organização Urbana: periodização e características da forma 

urbana 

 

3.2.1 Periodização da Forma Urbana: da cidade-fortaleza à cidade-geométrica 

regular 
 

Neste subitem estudamos a evolução dos elementos urbanísticos de São Luís, durante o 

século XVII, com o objetivo de entender as transformações da forma urbana, por meio da cartografia 

antiga confrontada com relatos de memorialistas e historiadores. (ver Tab. 2). 
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QUADRO DA PERIODIZAÇÃO DA FORMA URBANA 
São Luís – MA (século XVII) 

  
                                       Periodização Datas Elemento Urbano 

 1612 Forte São Luís 

 1612 Largo no interior da Fortaleza 

 1613 Convento de São Francisco de Assis 

1612 – 1626 1615 Fonte das Pedras 

Cidade-Fortaleza 1616 Traça feita por Frias e reforma do fortaleza São Luís 

 1616 Palácio 

 1619 Câmara Municipal 

 1624 Igreja de Santo Antonio (Antigo Convento de São Francisco de Assis) 

1º Período 
 1612 – 1626 

 1626 Reedificação em pedra e cal da fortaleza São Luís 

1627 – 1644 1627 Igreja de Nossa Senhora da Vitória (Atual Sé) 

Cidade em Damero 1627 Igreja do Carmo 

 Anterior a 1641 Igreja do Desterro 
2º Período 

 1627 – 1644 

 1641 – 1644 Período da presença holandesa que lega a São Luís documentos cartográficos 
importantes 

1645 – 1700 1645 Convento das Mercês 

Cidade Geométrica Regular 1665 Igreja de São João 
3º Período 

 1645 – 1700 
 1700 A cidade continua praticamente nos limites da planta de 1641 - 1644 

         Fonte: Pesquisa Bibliográfica 
         Tabela 02 
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As cidades portuguesas apresentam características morfológicas específicas, que as 

diferenciam das cidades de outras culturas, percebidas na seleção do seu sítio, na localização de 

edifícios singulares (civil ou religioso), na constância da estrutura de loteamento etc. 

 

São Luís do Maranhão, fundada no período filipino, quando Portugal estava sob o domínio 

espanhol (1580 – 1640) é um exemplo de cidade seiscentista que foi dotada de um plano regular com 

objetivos militares, tornando-se um dos marcos inaugurais da conquista da Amazônia. 

 

O estudo da periodização da forma urbana de São Luís – MA durante o século XVII resultou 

em três momentos, datados por períodos de tempo seqüenciados e definidos de acordo com as 

mudanças que a cidade foi apresentando. O primeiro período, o qual denominamos “Cidade- 

Fortaleza,” datado de 1612, ano da fundação do forte São Luís, a 1626, ano da última reforma do forte 

deixado pelos franceses (Ver Fig. 11). Nesse momento, analisando o mapa, vemos a cidade de São 

Luís implantada em uma colina cercada por dois rios, onde mostra a Fortaleza com algumas 

edificações, a Fonte das Pedras, o Convento de São Francisco e os primeiros caminhos tortuosos. 

 

Embora em São Luís o sítio tenha sido uma escolha dos franceses, essa escolha satisfez os 

critérios portugueses tanto que eles ao expulsarem os franceses da cidade aproveitam o mesmo local. 

Tratava-se de uma localização estratégica, em uma ponta de terra elevada,  junto à foz de dois rios 

profundos, o Anil e o Bacanga, o que permitia proteção e ao mesmo tempo uma fiscalização dos 

produtos que saiam da Colônia para a Metrópole.  

 

Em frente ao sítio localizava-se o porto, antigo Cais da Sagração, o qual domina o conjunto 

sem colocar em risco a cidadela, pois além de existirem dois fortes artilhados ao pé da Fortaleza, essa 

se encontrava assentada em uma colina com cerca de 15 metros de altura. Nota-se que para o 

estabelecimento dos núcleos urbanos, nos primeiros séculos da colonização brasileira, existe uma 

preferência por sítios elevados e próximos ao litoral, por razões militares, administrativas e 

econômicas. Nesse período a economia da Colônia era vinculada  à  Metrópole  mediante  as  trocas  

de Mercadorias, principalmente, através das vias marítimas ou fluviais e por isso os portugueses 

geralmente escolhiam sítios que tinham possibilidade da existência de um porto.   

 

Sobressai a Fortaleza de São Luís, construída pelos franceses, onde no seu interior existia um 

grande espaço vazio ladeado por edifícios alinhados tanto térreo como de dois pavimentos, além de 

um armazém. São Luís surge como cidade-fortaleza e cresce à sombra do Forte desempenhando uma 

importante função complementar de defesa do território, sendo ela mesma parte integrante do sistema 

de fortificação. 
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1612 – 1626: CIDADE-FORTALEZA 
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Figura 11 
LEGENDA: 

EDIFICAÇÃO Nº DATAS ELEMENTO URBANÍSTICO 

 1 1612 Grande Fortaleza de São Luís-Ma 

 2 1612-1615 Forte Artilhado 

 3 1612 Antigo Porto da Cidade – Cais da Sagração 

 4 1612 Praça Constituída pelo grande espaço vazio 

 5 1613 Convento de São Francisco (Atual Santo Antonio) 

 6 1615 Fonte das Pedras 

 7 1612-1615 Primeiros caminhos (forma linear) 

 8 1616 Palácio 

 9 1619 Câmara 
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 O forte São Luís, erguido pelos franceses em 1612, reformado por Frias em 1616 e depois 

em 1626 reedificado em pedra e cal, tinha grandes proporções, com cerca de 200 metros de largura por 

300 metros de comprimento e podemos notar que durante esse período a maioria das edificações e da 

população estavam entremuros, é dentro dele que praticamente se resume a cidade, ele é o núcleo 

embrionário que, a partir de 1627, começa a ser rompido.  

 

Além da grande fortaleza, outros fortes menores podem ser vistos próximo ao forte São 

Luís, com destaque para o forte de Santo Antônio da Barra, estrategicamente posicionado em frente a 

colina onde estava assentado o forte francês, ele complementava o sistema de defesa da cidade de São 

Luís.   

 

O Forte na cidade portuguesa tinha uma íntima relação com a estrutura, nele coexistiam as 

funções militares e urbanas, ele é um elemento marcante e estruturador. Como percebemos, na cidade 

de São Luís a estrutura viária projetava-se em função do funcionamento militar, ligando a única porta 

aberta na muralha que dava acesso ao interior, aos espaços públicos existentes nesse período, os quais 

se localizavam fora dos muros, que eram o Convento de São Francisco e a Fonte das Pedras.  

 

Pelo desenho da fortaleza vemos praticamente a existência de uma única porta, que era de 

ligação da cidade-fortaleza com o convento e a fonte das Pedras. A cartografia antiga não mostra a 

porta da fortaleza  pela qual se tinha acesso ao porto, mas relatos falam da estreita ligação da cidade 

com o porto. Por isso, com certeza, essa outra porta existia, talvez no mesmo local que ainda hoje se 

tem essa ligação, no desenho corresponde a reentrância da muralha que fica em frente ao fortim (n. 2).  

 

Outra edificação que destacamos nesse período é o convento de São Francisco, atual igreja 

de Santo Antônio, fundado pelos franceses em 1613, depois reconstruído em 1625 pelos portugueses. 

A fonte das Pedras também se destaca nesse período. Segundo relatos do Padre José de Morais, foi 

nesse local que Jerônimo de Albuquerque acampou com suas tropas para a expulsão dos franceses. As 

fontes eram pontos importantes para a cidade e no local em que foi construída a fonte das Pedras 

inúmeras eram as nascentes existentes.  

 

A  malha  da cidade, nesse momento, era inexistente; o que tínhamos eram  ruas  ou  melhor  

caminhos tortuosos e de largura praticamente constante. Esses caminhos tortuosos que demandavam 

às nascentes das águas ou à capela indicavam inclinações descendentes ou ascendentes no sítio. Por 

exemplo, o sítio em que estava assentado a igreja de Santo Antônio também era elevado, já a fonte das 

Pedras estava em um local mais baixo do terreno. 

 

Nesse período, as edificações se limitavam no interior da Fortaleza, na qual existia uma  

praça constituída por um grande espaço vazio convergente, ao redor desse espaço público. As 
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edificações existentes eram simples, algumas térreas, outra de um pavimento, não se tinha definição 

das quadras nem dos lotes, mas as edificações existentes seguiam um alinhamento regular e tinham 

formatos uniformes. Nesse pequeno núcleo urbano coexistiam as funções militar e residencial, 

protegidas pela muralha da Fortaleza, ou seja, São Luís era uma Cidade-Fortaleza . 

 

O segundo momento, denominado ”Cidade em Damero” vai de 1627 a 1644 (Ver Fig. 12), 

corresponde ao período do puro traçado ortogonal elaborado por Frias de Mesquita. Assim como, pela  

inauguração da igreja do Carmo em 1627, quando a cidade começa a se estender para o leste. Embora 

tenhamos relatos que afirmem que, em 1616, Frias deixou a traça de São Luís, nós não sabemos 

exatamente quando ela foi aplicada, tanto que o primeiro registro dessa aplicação é a cartografia de 

1641-1644 feita pelos holandeses, onde eles registram o damero; isso explica o porquê de só termos 

representado a traça nesse segundo período. O término desse período ficou estabelecido até 1644, 

porque até esse ano temos consolidados três núcleos, o forte, o damero de Frias e o núcleo das Mercês 

indicado na cartografia de 1644. 

 

Durante esse período vemos o rompimento do núcleo através da abertura de novas portas 

que ligavam o forte ao damero proposto por Frias. A  Fortaleza  continua  se  destacando  entre  os  

demais elementos urbanísticos desse período, mas tão forte quanto sua presença na cidade é o damero 

proposto pelo engenheiro português que passa a penetrar na fortaleza, parecendo que a Cidade em 

damero começa a incorporar a Cidade- Fortaleza. O desenho do engenheiro militar português marca a 

forma de São Luís; a partir de então ele influenciará o crescimento da cidade, tanto que no novo 

núcleo iniciado com a inauguração do convento do Carmo, vemos a repetição da geometricidade 

embora com dimensões das quadras maiores. 

 

Nesse período, o sítio além da colina onde está assentado o forte São Luís abrange também o 

atual bairro da Praia Grande e o núcleo do Carmo. O sítio da cidade, nesse momento, engloba três 

núcleos com diferentes topografias. O primeiro, na região do forte como já foi colocado é a mais alta 

com mais ou menos 15 metros de altura; o segundo, abrange a expansão da cidade para a região da 

Praia Grande, lá está desenhado a malha do Frias e se trata de um terreno plano e com uma topografia 

mais baixa do que o terreno onde está assentada a fortaleza;  O terceiro  núcleo  que  compõe  o  sítio 

nesse momento, é o Largo do Carmo, o qual também está implantado numa colina (colina de Santa 

Bárbara) praticamente no mesmo nível da colina do forte e se liga com a Praia Grande por meio de 

ladeiras e escadarias. 

 

Além das edificações marcantes que destacamos no período anterior, temos, nesse momento, 

a igreja de Nossa Senhora da Vitória, construída em 1627 no interior da fortaleza localizada num 

ponto de destaque da grande praça. Fora da muralha surgem outros edifícios marcantes que tiveram 

influência importante para o  crescimento  da  cidade.  O  primeiro  deles  foi  a  igreja  e  convento  do 
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1627 – 1644: CIDADE EM DAMERO 
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Figura 12 
LEGENDA 

EDIFICAÇÃO Nº DATAS ELEMENTO URBANÍSTICO 

 1 1612 Grande Fortaleza de São Luís-Ma 

 2 1612-1615 Forte Artilhado 

 3 1612 Antigo Porto da Cidade – Cais da Sagração 

 4 1612 Praça Constituída pelo grande espaço vazio 

 5 1613 Convento de São Francisco (Atual Santo Antonio) 

 6 1615 Fonte das Pedras 

 7 1612-1615 Primeiros caminhos (forma linear) 

 8 1616 Palácio 

 9 1619 Câmara 

 10 A traça é de 1616 Malha em Xadrez 

 11 1627 Igreja de Nossa Senhora da Vitória (Atual Sé) 

 12 1627 Convento do Carmo 

 13 Anterior a 1641 Igreja do Desterro 

 14 Depois de 1627 Rua do Sol 

 15 Depois de 1627 Rua Grande 

 16 Depois de 1627 Rua Jacinto Maia 

 17 Depois de 1627 Rua dos Afogados 

 18 Depois de 1627 Rua da Cruz 

 19 Depois de 1627 Rua Godofredo Viana 

 20 Depois de 1627 Quadras Maiores 
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Carmo, com sua fundação surgiu um largo e dele irradiaram algumas ruas para o sentido 

leste da cidade determinando a orientação da sua expansão. 

 

Outra edificação que se destaca nesse período é a igreja do Desterro. Os historiadores não 

sabem a data precisa da sua construção, mas ela está entre as mais antigas igrejas de São Luís. 

Afirmam que ela surgiu antes de 1641, provavelmente depois da consolidação da malha do Frias (atual 

bairro da Praia Grande) a cidade se expande também para a área do Desterro a qual se consolidará 

como um novo núcleo residencial.   

 

Destacam-se também como edifícios marcantes na malha da cidade a Igreja de Nossa 

Senhora da Vitória, o Palácio e a Casa de Câmara e Cadeia (que se encontravam dentro da Fortaleza) a 

Igreja do Desterro e a Igreja e Convento do Carmo, que será, no período posterior, a nova ordem de 

crescimento da cidade. 

 

Nesse período vemos a cidade se estruturar segundo uma quadrícula perfeita, desenvolvida a 

partir do Forte São Luís ou Forte São Felipe. Essa regularidade do traçado de São Luís surge como um 

atributo inerente aos objetivos militares de conquista portuguesa; além disso, essa ortogonalidade no 

traçado encontrava-se oficialmente preconizada pelo texto da Lei das Índias, promulgada por Filipe 

III, em 1573. 

 

A malha proposta por Frias era constituída por oito ruas, quatro no sentido leste-oeste (rua 

João Vital, rua 14 de Julho, rua Direita e rua da Saúde) e quatro no sentido norte-sul (rua Formosa, rua 

da Palma, rua do Giz e rua da Estrela) originando um damero perfeito. Essas ruas apresentavam-se 

retas e com larguras constantes, privilegiando uma perfeita regularidade e simetria de ruas e quadras. 

 

Ainda nesse período, a malha se expande para além da igreja e convento do Carmo, 

apresentando-se também regular, mas não tão perfeita quanto a malha em xadrez feita por Frias. Nesse 

núcleo vemos ruas de largura constante, mas com quadras de diferentes dimensões, muitas vezes 

maiores do que as propostas por Frias, resultando em uma malha não tão simétrica quanto a da Praia 

Grande. 

 

Em função da Igreja e Convento do Carmo surge uma outra praça em frente a essa Igreja, 

constituindo um espaço retangular de onde a cidade crescerá. Trata- se de um grande largo que marca 

o desenho da cidade; dentro desse largo está a igreja e convento do Carmo que, nesse momento, ainda 

tem uma forma poligonal, semelhante a uma fortaleza. 

 

Em relação às ruas desse período elas apresentavam-se retas e com larguras constantes, 

algumas projetadas por Frias, orientadas segundo os eixos norte-sul e leste-oeste. As demais ruas que 
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surgiram (rua do Sol e rua Grande) seguem o sentido leste-oeste, elas também apresentam-se retas e de 

largura constante, elas irradiam a partir do largo do Carmo para o leste da cidade que continua a se 

expandir. Depois dessas duas ruas, surgem a rua dos Afogados, reta e paralela à rua Grande, e a rua do 

Sol, além de ruas transversais como a rua de São João, rua da Cruz e rua Godofredo Viana, o 

prolongamento dessas ruas ligaram o núcleo do Carmo com o bairro da Praia Grande. 

 

As quadras do damero possuem a forma quadrada e são de tamanhos reduzidos (80x80 

metros) seguindo uma regularidade cartesiana como orientava  as Leis das Índias. Com o crescimento 

da cidade para o núcleo do Carmo, o que mais chama a atenção na forma da cidade é a mudança das 

quadras para tamanhos maiores, algumas apresentando formas quadradas, outras retangulares. 

 

Os lotes são simétricos e praticamente de tamanhos constantes na área fora do Forte, e 

dentro não se tem evidência dos mesmos e nem das quadras. Além de se apresentarem com formatos 

uniformes com poucas variações, mostram-se no alinhamento das ruas. As edificações apresentam-se 

no alinhamento das vias públicas tanto dentro da Fortaleza quanto fora dela, legando para a cidade 

uma regularidade, uma organização geométrica. 

 

Quanto ao uso, a Fortaleza continua abrigando, no seu interior, funções militares, civis e 

religiosas sendo que as funções residenciais e comerciais se estendem para o Bairro da Praia Grande, 

local da malha em xadrez feita por Frias e também o bairro de Santo Antônio, de caráter residencial. 

 

O terceiro momento da periodização, denominado “Cidade Geométrica Regular,” que vai de 

1645 a 1700 (Ver Fig. 13), ficou estabelecido pelo fato de que, em 1645, foi o ano da inauguração das 

Mercês, estabelecendo uma nova ordem de crescimento da cidade. Além de iniciar o crescimento no 

sentido Carmo-Desterro registramos mudanças importantes como o surgimento de quadras no interior 

da fortaleza e próximo aos seus muros, assim como o início da sua incorporação pela cidade, 

constatado pela cartografia de 1660.  

 

Notamos nesse terceiro momento a incorporação da fortaleza pela cidade, novas quadras 

surgem entre a fortaleza e o damero, agora com quadras de dimensões  mais  próximas  das  que  

foram propostas por Frias. Essas quadras se definem dentro da fortaleza, a qual, com o passar dos 

anos, vai cada vez mais se dissolvendo no corpo da cidade.  

 

O sítio que a cidade ocupa nesse momento é praticamente o mesmo do período anterior, a 

cidade continua resumida aos três núcleos: o forte,  o bairro da Praia Grande e o Carmo. 

 

A Fortaleza continua se destacando na cidade e agora ela possui quatro acessos que a 

colocam em contato  com  o  resto  da  cidade  e  lentamente  continua  a  ser  incorporada  pela  cidade  
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1645 – 1700: CIDADE GEOMÉTRICA REGULAR 
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 Figura 13 
LEGENDA 

EDIFICAÇÃO Nº DATAS ELEMENTO URBANÍSTICO 

 1 1612 Grande Fortaleza de São Luís-Ma 

 2 1612-1615 Forte Artilhado 

 3 1612 Antigo Porto da Cidade – Cais da Sagração 

 4 1612 Praça Constituída pelo grande espaço vazio 

 5 1613 Convento de São Francisco (Atual Santo Antonio) 

 6 1615 Fonte das Pedras 

 7 1612-1615 Primeiros caminhos (forma linear) 

 8 1616 Palácio 

 9 1619 Câmara 

 10 A traça é de 1616 Malha em Xadrez 

 11 1627 Igreja de Nossa Senhora da Vitória (Atual Sé) 

 12 1627 Convento do Carmo 

 13 Anterior a 1641 Igreja do Desterro 

 14 Depois de 1627 Rua do Sol 

 15 Depois de 1627 Rua Grande 

 16 Depois de 1627 Rua Jacinto Maia 

 17 Depois de 1627 Rua dos Afogados 

 18 Depois de 1627 Rua da Cruz 

 19 Depois de 1627 Rua Godofredo Viana 

 20 Depois de 1627 Quadras Maiores 

 21 1645 Convento das Mercês 

 22 1665 Igreja de São João 

 23 Depois de 1644 A geometricidade do traçado se repete 
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geométrica. Outros edifícios marcantes surgem na cidade como a Igreja de São João e o Convento das 

Mercês, os quais funcionam como elementos diretores do  crescimento  da  cidade.  Nesse  momento,  

a  Igreja  do Carmo, localizado no centro da área  urbanizada, que  nas plantas dos períodos anteriores 

tinha uma forma poligonal, agora é representada como uma construção de menos porte. O convento 

das Mercês reforça a consolidação do bairro do Desterro, que continua a crescer apresentando um 

caráter residencial. 

 

A malha repete a geometricidade do traçado, surgindo quadras de menores proporções e 

mais próximas às dimensões das quadras projetadas por Frias, apresentam formas retangulares e 

crescem no sentido da fortaleza, preenchendo o vazio anteriormente existente entre o damero e a 

fortaleza. 

 

As ruas na sua maioria continuam retas e de larguras constantes, mas surgem algumas de 

menores proporções e dimensões, apresentando uma forma tortuosa que assim se constituíram devido 

à topografia do terreno. As quadras passam a ser definidas também no interior da Fortaleza, o que nos 

períodos anteriores não ocorria, e suas dimensões são próximas às quadras traçadas por Francisco 

Frias. 

 

Os lotes apresentam-se com formatos uniformes e de tamanhos quase constantes, assim 

como   no   período   anterior.  Os  alinhamentos  são  regulares  onde  as  construções  mostram-se  no 

alinhamento das ruas. São Luís, iniciada como cidade-fortaleza, ultrapassa a muralha e suas funções 

residenciais e comerciais se dividem em alguns bairros, como o bairro de Santo Antônio e o bairro da 

Praia Grande. Assim, seu uso inicial, o militar, vai sendo incorporado por outros usos: civis e 

religiosos.  

 

Esse estudo nos fez  compreender a evolução da forma dessa cidade e sua influência 

renascentista, visualizadas na tabela e nos três mapas produzidos que mostram as mudanças 

significativas sofridas por São Luís durante o século XVII (Ver Tab. 3). 

 

 

3.2.2 Características Urbanísticas 

 

Percebemos que São Luís do Maranhão teve, na gênese do seu processo de povoamento e 

urbanização, fatores geográficos e históricos que foram decisivos para a formação de sua organização 

urbana. Essa organização de matriz portuguesa, obedece a uma série de regras funcionais,  com  ruas  

direitas,  largos,  praças,  igreja  matriz,  igreja  da  irmandade  de negros, complexos conventuais de 

franciscanos, beneditinos e carmelitas, o porto e as casas de câmara e cadeia, “cidade alta”
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São Luís – MA (século XVII) 
ELEMENTOS 

Período Sítio 
Edificação 
Marcantes 
ou Notáveis 

Malha Praça Rua Quadras Lotes Alinhamentos Usos 

16
12

-1
62

6 

• Elevação entre 2 
rios profundo 

•  Porto ao pé da 
elevação 

• Muros à feição 
de cidadela 

• Próximo ao 
porto 

• Forte dos 
franceses 

• Armazém 
• Convento 

São 
Francisco 

• Fonte das 
Pedras 

• Palácio 
• Câmara 

 

• Inexistente 
•  Os caminhos 

existentes eram de 
traçados tortuosos e 
eram eixos de 
penetração até o 
convento e a fonte 
das pedras 

• Geometricidade 
• Grande espaço 

vazio retangular 
cercado por casas 
alinhadas e pelo 
armazém 

• Tortuosa 
• Largura 

constante 
 

• Inexistente 
•  Grande largo 

em “L”, onde 
estavam as 
primeiras 
construções 

• Não se tinha 
evidência 

• As 
construções 
existentes 
eram 
alinhadas 

• Regularidade 

• No grande 
largo 
estavam as 
residências, 
o centro 
cívico e 
defesa. 

16
27

-1
64

4 

• Elevação entre 2 
rios profundo 

•  Porto ao pé da 
elevação 

• Muros à feição 
de cidadela 

• Próximo ao 
porto 

 

• Os mesmos 
do primeiro 
período 
mais: 

• Igrejas: 
Vitória e 
Desterro 

•  Igreja e 
Convento 
do Carmo 

• Ortogonal 
• Núcleo tendendo 

para forma 
retangular 

• Eixos de irradiação 
norte e leste 

• Regularidade e 
simetria nas ruas 
em damero 

• Geometricidade 
• Grande espaço 

vazio retangular 
•  Largo retangular 

em frente ao 
Carmo. 

 

• Retas 
• Larguras 

constantes 
• Ruas xadrez 
• regularidade 
 

• Quadradas e 
retangulares 

• Tamanho 
constante 

• Tamanho 
reduzido na 
malha do Frias e 
maiores no 
Carmo 

• Regularidades 

• Tamanhos 
quase 
constantes 

• Regularidade 
• Tamanhos 

uniformes 

• As 
construções no 
alinhamento 
das ruas 

• Regularidade 

• Largo 
(defesa 
residencial e 
centro cívico) 

• Praia Grande 
(residencial e 
comercial) 

16
45

-1
70

0 

• Continua como 
era no 1º e 2º 
períodos 

• Os mesmos 
do 1º e 2º 
períodos, 
além da 
igreja São 
João e 
Convento 
das Mercês. 

• Ortogonal, segue a 
orientação inicial 
com eixos de 
irradiação iniciando 
no forte. 

• Regularidade 

• Grande espaço 
vazio retangular 

• Largo retangular 
em frente ao 
Carmo. 

• Geometricidade 

• Retas 
•  Largura 

constante 
• Segue a 

topografia do 
terreno 

• Mantêm-se 
como no 2º 
período  

• Igual ao 2º 
período 

• As 
construções no 
alinhamento 
das ruas 

• Regularidade 

• Mantêm-se 
como no 2º 
período 

Fonte: Pesquisa Bibliográfica 
Tabela 03 
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(administrativa, militar e religiosa) e a “cidade baixa” (marinheira e comercial) que são os principais 

definidores da forma  da cidade, presentes também em São Luís. 

 
A forma urbana revela uma fidelidade na reprodução das normas adotadas, detalhada por 

meios dos seguintes elementos urbanísticos: sítio, edificações marcantes ou notáveis com os fortes e as 

igrejas, a malha, a praça, as ruas, as quadras, os lotes, o alinhamento e os usos. Nesse subitem, 

estudamos essas categorias analíticas também  com o objetivo de entender a forma urbana de São Luís. 

Esse estudo foi realizado por intermédio de uma revisão bibliográfica onde compreendemos a cidade 

segundo a ótica dos memorialistas e historiadores. 

 
 

O Sítio 

 
“Desejando  construir  um forte,  tanto  para  a  segurança  dos franceses 
como para segurança  do  país,  escolheram  uma  bela  praça muito 
indicada para esse fim por se achar numa alta montanha e uma ponta de 
rochedo inacessível e mais elevados que todos os outros e formando um 
baluarte do lado da terra firme, é inconquistável e tanto mais forte quanto 
cercado quase por completo por dois rios muito profundos e largos que 
desembocam no mar, ao pé do dito rochedo onde se acha o único porto da 
ilha do Maranhão capaz de abrigar navios de mil a mil e duzentos 
toneladas, os quais nele podem fundear com segurança”36.                 

 

A cidade de São Luís do Maranhão foi implantada entre dois rios largos e profundos, o Anil 

e o Bacanaga, em frente à baía  de São Marcos, numa colina com cerca de 15 metros de altura, onde, 

segundo relatos de Claude d Abeville, os franceses iniciaram a construção de um forte, chamado São 

Luís. A cidade que cresceu para o leste, onde está o Largo do Carmo, também está implantada no 

plano mais alto do sítio chamado de colina de Santa Bárbara. O mesmo não ocorreu com a área da 

Praia Grande, localizado ao sul, correspondente ao local da traça do Frias, essa se encontra em um 

nível mais baixo onde diversas escadarias ligam a parte baixa da Praia Grande até a parte alta do 

antigo Forte e a área da atual Igreja do Carmo. 

 
Para a escolha do sítio, as ordenações preocupavam-se em escolher locais onde se pudesse 

estruturar mais facilmente um bom sistema defensivo, com a construção de fortes e fortalezas 

localizados em pontos estratégicos da região, geralmente no litoral. De acordo com essa descrição, 

percebe-se que a escolha do sítio, ou seja, o local sobre o qual está assentada a cidade de São Luís, 

teve  algumas  preocupações  semelhantes  com  as  das ordenações e com os portugueses, como a 

preocupação com os sítios elevados facilitando a aplicação de um esquema defensivo, próximo ao 

litoral, por razões econômicas, administrativas e militares, tendo a preocupação com um porto;  no 

caso de São Luís chamou-se Porto de Santa Maria. Preocupação também com a natureza do solo e a 

proximidade de fontes d’água, além da construção de uma ampla praça e do forte concebido dentro das 

recentes normas racionais, com pouca altura e grossas paredes. 

                                                 
36  – ABEVILLE, Claude. d’. História da missão dos padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas. Martins, 1985.p. 57 

[TZ1] Comentário: A revisão 
e correção do texto final foi até a 
esta página. Correção dos 
parágrafos e notas de rodapé. 
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A importância da proximidade de fontes d’água era preocupação presente na escolha desses 

sítios. No relato de Gaspar Barlaeus sobre a chegada dos franceses à Ilha do Maranhão, ele descreve o 

local da cidade destacando suas fontes d’água. 

 

”Possui numerosas fontes de água doce conquanto cingida de todos 
os lados por águas salgadas”37. 

 
As fontes eram extremamente importantes e são muitos os louvores que diversos 

memorialistas fazem em relação à abundância dessas águas na ilha do Maranhão. Elas atendiam 

inúmeras finalidades públicas e particulares, como o abastecimento das embarcações, construções de 

edifícios etc. Assim, as fontes públicas foram surgindo nos locais em que havia boas nascentes e sua 

existência na cidade está ligada ao abastecimento da população; muitas perduram até hoje como, por 

exemplo a fonte das Pedras. 

 
 
Edifícios marcantes ou notáveis 

 
Os Fortes   

“... Em 1612 fundaram estrategicamente o Forte São Luís, implantando a 
colônia sob os aupícios da monarca Maria de Médicis, regente em lugar do 
seu filho menor Luís XIII”38. 
 

 Embora os fortes, fortalezas e muralhas sejam uma característica mais presente nas cidades 

do período medieval, São Luís, fundada no século XVII, apresentava uma fortaleza, sob a forma de 

muralha, que foram elementos marcantes e estruturadores, de onde a cidade se expandiu e transpôs 

seus muros. 

 
No litoral do Maranhão várias são as ruínas dessas antigas fortificações, que eram defesas 

transitórias, as quais foram desaparecendo ou sendo reconstruídas com o passar do tempo. Algumas 

dessas fortificações foram construídas em locais pouco firmes e desapareceram totalmente. Como 

exemplo citamos: o forte de São Joseph, obra dos franceses, que ficava situado na cidade de São José 

de Ribamar; o forte de Nossa Senhora da Conceição, próximo a Rosário, cidade distante  de  São  Luís  

cerca  de  80 quilômetros; o forte de Santa Maria, fundado defronte a ilha de São Luís, e o forte São 

Francisco, entre a Ponta d’Areia e Praia Grande, estes três últimos foram obras dos portugueses.  

 
Outros fortes construídos em melhores condições deixaram alguns vestígios, como, por 

exemplo, o forte de São Luís, antigo reduto dos franceses, o forte de Santo Antônio, localizado no 

bairro da Ponta d’Areia, o forte de São Marcos, localizado entre os bairros da Ponta d’Areia e Calhau 

construído no final do século XVIII e o forte de São Sebastião, em Alcântara. 

                                                 
37 – BARLÉU, Gaspar. História dos fatos recentemente praticados durante oito anos no Brasil. São Paulo: Editora Universidade de São 

Paulo, 1974. p. 234. 
38 – FILHO, Deusdédit Carneiro Leite. Os sistemas urbanísticos de Alcântara e São Luís do Maranhão. pág 620 – 630 . In Colóquio 

Internacional do Universo Urbanístico Português. p. 622. 
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Destacamos o forte São Luís, antigo forte São Felipe e o forte de Santo Antônio, ambos 

construídos pelos franceses durante o século XVII, e legados aos portugueses após a conquista do 

Maranhão. O forte de Santo Antônio da Barra, localizado estrategicamente na Ponta d’Areia, 

fronteiriço ao forte São Luís, não passava de um ponto fortificado na época dos franceses, mas com o 

passar dos anos ele é modificado e reconstruído em pedra e cal. Hoje, essa fortaleza, mesmo 

deteriorada, abriga parte do corpo de bombeiros  de São Luís.  

 
O forte São Luís, construído pelo francês La Ravardiére, foi a origem da cidade.  Hoje o 

que restou desse antigo forte, construído sobre uma colina, são vestígios de suas muralhas as quais se 

confundem com o atual Palácio dos Leões, sede oficial do Governo do Maranhão. Segundo Carlos 

Lemos, essa fortaleza foi a primeira concebida dentro das recentes normas racionais, tanto que foi a 

partir daí  que os espanhóis e portugueses passaram a levar mais a sério o sistema de fortificações 

brasileiras, entrando em cena o engenheiro-mor Francisco Frias. 

 
Depois da expulsão dos franceses, o Forte São Luís foi reformado em 1616, segundo planta 

de Frias. Em 1626, foi  reedificado em pedra e cal por ordem do primeiro  Governador do  Maranhão, 

Francisco Coelho de Carvalho. A partir do ano de 1755, o forte sofre modificações, chegando aos 

nossos dias totalmente descaracterizado. 

 

Igrejas  
“Em meados do século XVII, os jesuítas, os mercedários e os carmelitas 
descalços possuíam edificações em São Luís, em lotes urbanos de maiores 
dimensões, orientando na estruturação e adensamento da malha urbana em 
torno de suas construções ”39. 

 
 Em relação à cidade portuguesa, em específico São Luís, as igrejas imprimem à cidade uma 

dinâmica própria, que permite que esta se desenvolva muitas vezes em função desse tipo de edifício. 

Sua importância deve-se principalmente pelo fato de que esses edifícios originam largos ou terrenos, 

os quais funcionam como pólos de atração no tecido urbano.  No século XVIII, São Luís está 

estruturada em duas grandes áreas e seus habitantes divididos entre a Paróquia de Nossa Senhora da 

Conceição e a de Nossa Senhora da Vitória.    
 

Desde os primeiros anos da colonização da ilha de São Luís, vários foram os templos 

erguidos, alguns, embora modificados, chegam até nossos dias, outros desapareceram completamente. 

Como foi o caso da Igreja das Mercês, construída no  bairro da  Praia  Grande  em  1645,  a  Capela  

de Santaninha, construída na rua de Santaninha, próximo à rua do Sol, a Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição, que se localizava na atual rua Grande e a Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, hoje 

desaparecidos edifícios; a princípio localizados em pontos mais afastados contribuíram  muito para 

com o crescimento da cidade. 

                                                 
39 – FILHO, Deusdédit Carneiro Leite. Os sistemas urbanísticos de Alcântara e São Luís do Maranhão. pág 620 – 630 . In Colóquio 

Internacional do Universo Urbanístico Português. p.62 
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Os capuchos franceses foram os primeiros a  chegar e levantar um templo para atender à 

necessidade da catequese. Em 1613, foi erguido um templo simples e provisório chamado de 

Convento de São Francisco, o qual com o passar dos anos foi modificado pelos portugueses e recebeu 

o nome de Santo Antônio. Com a reconquista do Maranhão pelos portugueses chegam também os 

religiosos das ordens dos carmelitas, jesuítas, franciscanos, mercedários e irmandade do Rosário dos 

Pretos. Eles também constroem casas religiosas que irão contribuir na formação urbana de São Luís, 

originando terreiros e largos, como por exemplo o grande largo existente em frente à igreja e Convento 

do Carmo. 

 
Segundo as ordenações, em especial as Leis das Índias, as igrejas deveriam ocupar um local 

de destaque dentro da cidade e deveriam ser construídas em primeiro lugar nos melhores lotes ao redor 

da praça. Em São Luís, vemos que as igrejas geralmente estão em locais estratégicos, como, por 

exemplo, a Igreja de Nossa Senhora da Vitória (atual Sé), construída em 1627 pelos jesuítas, no local 

mais elevado do sítio que hoje corresponde à Praça D. Pedro II. O Carmo, construída nesse mesmo 

ano pelos carmelitas, também está no alto de uma colina, a colina de Santa Bárbara, e se destaca na 

malha da cidade tendo a sua frente um grande largo. Essa edificação no início apresenta uma forma 

poligonal semelhante a uma fortificação, depois passa a ter menores proporções, semelhantes a 

edificações comuns, podemos ver isso nas cartografias de 1644 e de 1660. 

 
Outra igreja que destacamos é a igreja do Desterro, a qual os historiadores ignoram a data 

exata da sua edificação, mas afirmam que ela seja anterior a 1641; a princípio era uma construção bem 

simples, localizada no atual bairro do Desterro, que naquele período ficava distante do núcleo da 

cidade. Ainda durante o século XVII, no ano de 1665, foi construída a Igreja de São João Batista pelo 

governador Rui Vaz de Sirqueira, na rua de São João, uma rua transversal localizada entre a rua 

Grande e a rua do Sol. 

 
Durante o próximo século novas edificações religiosas irão surgir, como a Igreja de Nossa 

Senhora dos Remédios (1719), localizada na antiga Ponta do Romeu, atual Praça Gonçalves Dia, a 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (1733), localizada na rua do Egito, a Capela do 

Recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios (1752), também na rua do Egito e a Igreja 

de Santana (1794), localizada na rua de Santana. 

 

A Malha 
 

“Desembaraçado já o Albuquerque das sujeições de súdito, entrou logo a 
obrar como governador independente. Era ele de um ânimo superior e 
elevado e como viu aquela cidade formada de tão humildes princípios, quis 
mostrar aos estranhos que os portugueses tão fáceis eram em conquistar 
como prontos em edificar, motivo por que ordenou aos moradores 
mudassem a antiga fábrica daqueles tugúrios em edifícios mais asseados, 
que na correspondência, e boa arrumação das ruas fizessem aquela 
povoação, se não soberba, ao menos com melhor direção e aparato 
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repartida; e para que a falta de exemplo lhes não entibiasse os ânimos, mas, 
antes animados dele, forcejassem todos por adiantar e pôr em mais 
agradável forma os seus edifícios: deu logo princípio ao palácio, que ainda 
hoje serve de morada aos governadores com mais algumas obras, que 
depois se fizeram de taipa de pilão, tão forte que equivale à mesma pedra e 
cal; e despertando em uns a atividade dos outros com universal emulação, 
ajudados da diligência dos índios, levantaram as suas moradas, que ainda 
que de taipa de vara naqueles princípios formaram uma bem regulada 
cidade, que depois se foram aumentando em melhor ordem e matéria pelo 
decurso do tempo ”40. 

 

 Nessa narrativa, destaca-se a preocupação de Jerônimo de Albuquerque com relação à 

malha da cidade, a qual ele recebeu das mãos francesas, com humildes construções. Ele demonstra o 

desejo da construção de ruas bem definidas e edifícios mais elaborados, os quais resultassem em uma 

cidade bem regulada e organizada.       

 
  “Para a cidade de São Luís que se levanta o regimento tem apenas duas 
linhas na recomendação que fosse ela bem arruada e direita conforme a 
traça que ficava em poder do Capitão-mor”41. 

  
“Logo que o General Alexandre de Moura saiu da baía do Maranhão, 
aplicou Jerônimo de Albuquerque o principal cuidado à útil fundação de 
uma cidade naquele mesmo sítio, obra de que também se achava 
encarregado por disposições da Corte de Madri com repetidas honras 
justissimamente merecidas”42. 

 

Observando os relatos de Viveiros e Berredo percebe-se que a malha urbana de São Luís vai 

procurar seguir os padrões estabelecidos segundo as experiências urbanísticas européias,  transmitidas 

e aplicadas pelos engenheiros militares que trabalharam no Brasil durante os primeiros séculos do 

descobrimento. 

 
Mediante os memorialistas e historiadores sabemos que, em 1616, foi deixado com 

Jerônimo de Albuquerque a traça feita por Francisco Frias, a qual realmente foi aplicada, legando a 

São Luís um traçado regular e racional e que ainda hoje se faz presente na forma urbana da cidade, 

porém, não se pode afirmar o percurso temporal até sua total aplicação.  

 
Embora o desenho de  Frias  até  hoje  não  tenha  sido  encontrado, não  existem  dúvidas 

quanto a sua autoria, atestada no regimento de 9 de janeiro de 1616, deixado pelo Capitão-mor 

Alexandre Rodrigues de Moura ao seu sucessor Jerônimo de Albuquerque, onde faz referência a 

existência da traça. Sua aplicação foi registrada pela primeira vez na cartografia feita entre os anos de 

1641-1644 (época da presença holandesa no Maranhão) e publicada no ano de 1647, no livro de 

Gaspar Barlaeus, estampa n. 2, do qual existe um exemplar pertencente à Biblioteca Nacional do Rio 

de Janeiro. Esse desenho mostra o damero perfeito proposto pelo engenheiro, onde podemos perceber 

                                                 
40 – MORAIS José de. História da Companhia de Jesus na vice-província do Maranhão e Pará; publicada por Cândido Mendes de Almeida 

em memória I; Rio, 1860 e Serafim Leite, obra. p. 57. 
41 – VIVEIROS, Jerônimo.História do Comércio do Maranhão (1612 – 1895). São Luís, Associação Comercial do Maranhão, 1954..p.12 
42 –  BERREDO, Bernardo Pereira de. Documentos Maranhenses: Anais Históricos do Estado do Maranhão. Florença, 1905..p. 116 
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a quadrícula perfeita, com seus quarteirões quadrados e ruas orientadas de acordo com os pontos 

cardeais. 

 
Francisco Frias de Mesquita, arquiteto responsável  pela traça da cidade de São Luís, teve 

sua formação baseada nas idéias espanholas, já que o curso oferecido em Portugal era mantido pelo 

monarca espanhol  Felipe II. Frias foi encarregado de realizar um levantamento do pequeno povoado 

feito pelos franceses à sombra do Forte São Luís, além de elaborar um plano urbanístico para o seu 

desenvolvimento. 

 
Olavo Pereira da Silva Filho, entre outros  historiadores, afirma que a traça dessa cidade (a 

qual se desenvolveu aos pés do Forte agora chamado de Forte, São Felipe em honra ao rei católico da 

Espanha, Felipe III) teria obedecido a Leis das Índias:  
 

 “Frias buscou adaptar o núcleo urbano já existente aos padrões 
estabelecidos pelas Leis das Índias, dando-lhe... nova forma e ordem, 
como tudo lhe foi ordenado pela Corte de Madri, a quem então 
obedecia a monarquia Portuguesa”43. 

 
A  Lei  das Índias era um código urbanístico de origem renascentista,  uma compilação de 

posturas de 1573, estabelecendo como regras o traçado ortogonal dos arruamentos, a largura constante 

das ruas, sem distinção de categorias principal ou secundária e a orientação de acordo com os pontos 

cardeais. 

 
“O plano realizado por Francisco Frias, a partir do levantamento das 
edificações existentes, obedecia a um traçado ortogonal orientado segundo 
os eixos norte-sul e leste-oeste. As instruções contidas no referido 
Regimento obrigavam ainda que se fizesse uma casa como modelo a ser 
seguida pelos moradores e que a expansão da cidade observasse fielmente o 
plano deixado pelo engenheiro”44.  

 

A malha projetada por Frias aproveita o centro cívico que já existia em forma de largo, onde 

estava assentado o Forte Francês, o largo do Palácio e templo cingido de muros à feição de cidadela. 

Na proposta desse engenheiro para a traça da cidade percebe-se a constância dos quarteirões 

quadrados e as ruas quase todas de largura constante, mostrando uma regularidade marcante quebrada, 

às vezes, por alguma adaptação que se fazia necessária ao terreno. Além disso, nota-se que o projeto 

preocupava-se com a extensão e desenvolvimento da cidade, tanto que foi ao ponto de incluir a 

construção de uma casa que viesse a servir de modelo, como está dito por Duarte ao tratar do 

requerimento de 1616 deixado para Jerônimo de Albuquerque. 

 
“O núcleo de fundação da cidade estenderia-se da Praia Grandreaté 
próximo ao Convento do Carmo (hoje Igreja do Carmo) dispondo o” 
damero “de fundação cerca de 8 ruas: quatro no sentido leste -oeste (Rua 
João Vital, Rua 14 de Julho, Rua Direita e Rua da Saúde); e quatro 

                                                 
43 – SILVA FILHO, Olavo Pereira da. Arquitetura Luso – Brasileira no Maranhão. Ed. Fontana. Efecê, 1998.  p. 17 
44 – DUARTE, Christovão Fernandes. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período Filipino in Revista Oceano 

n. 41, março de 2000. p. 155. 
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perpendiculares no sentido norte-sul (Rua Formosa, Rua da Palma, Rua do 
Giz e Rua da Estrela)”45. 

 

Essa área conhecida como região da Sé ou Praia Grande, corresponde à área primitiva 

atribuída a Frias, constituída por oito ruas que marcaram e orientaram o crescimento da cidade. Nesse 

local concentravam-se as funções oficial, residencial e social que se consolidaram durante a ocupação 

holandesa (1641 – 1644). Era um local de transações comerciais (Praia Grande) e, dessa área, partiam 

alguns eixos viários, como  o  Caminho  Grande,  atual  Rua  Grande,  a Rua do Sol,   entre  outras, 

que apesar de delimitadas configuravam muitos espaços vazios ou vazios urbanos preenchidos 

lentamente no decorrer do século XVII. 

  
“Até a década de sessenta do século XVIII, a área urbana se projeta a partir 
do núcleo inicial  localizado próximo ao Forte e ao cais, em  direção ao  
Largo do Carmo. A  seguir o povoamento se dá no sentido do Carmo – 
Desterro, atraído pelo Convento  das Mercês e  pela  fonte das Pedras. Mais 
tarde, a ocupação se orienta para o  bairro do Egito, Rua  do Ribeirão e 
cercanias da Casa de  Recolhimento das Irmãs e da Igreja do Rosário dos 
Pretos e algumas  famílias também se dirigem  para as proximidades da 
Igreja de  São  João.  Já no  final do século, o povoamento se expande em  
diversas  direções,   ganha  orumo do Convento de Santo Antônio e  
Remédios   e também    Igreja de  São Pantaleão e outras áreas já 
razoavelmente afastadas da que abrigava os primeiros prédios” 46. 

 

Nota-se que a expansão da cidade de São Luís segue para o interior da ilha, rumo ao 

nascente, por trás da colina de Santa Bárbara, onde, desde 1627, está construído o Convento do Carmo 

Antigo. Mas essa expansão baseia-se na regularidade geométrica do plano de Frias que orienta o 

crescimento da Capital Maranhense durante todos os séculos XVII e XVIII até o final do século XIX. 

 

A cidade de São Luís apesar de ter sido implantada em um terreno acidentado foi composta 

segundo uma estrutura rigorosamente ortogonal, sendo os quarteirões quadrados e as praças omissões 

de quarteirões, somados aos elementos invariáveis das cidades portuguesas, praças, ruas direitas, 

largos etc. Essa diferença do terreno, entre o núcleo do forte, o núcleo do Carmo e o núcleo da Praia 

Grande eram vencidos por algumas escadarias e ladeiras. 

 

A Praça  
 

“Rotearam eles também uma bela praça, no alto de uma pequena colina, 
próxima ao local, cortando todas as árvores da vizinhança e tornando-a tão 
limpa quanto possível...”47. 

 

                                                 
45 – DUARTE, Christovão Fernandes. Op. Cit. p. 156 
46 – MOTA, Antônia da Silva.São Luís do Maranhão no século XVIII: construção do espaço urbano sob as leis das Semarias. São Luís. 

Func, 1997. p. 21. 
47 – ABEVILLE, Claude. d’. História da missão dos padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas. Martins, 1985. p.56 
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As praças eram pontos de focalização urbanística, desde os primeiros séculos acolhiam as 

principais atividades do núcleo urbano, reuniões religiosas, civis, comerciais e recreativas; eram 

sempre locais de grande importância para a comunidade colonial. 

 
“Junto ao forte há uma grande praça tão cômoda quão admirável nela se 
encontram belas fontes e regatos, que são a alma de uma cidade, existindo 
todas as comodidades desejadas, como sejam paus, pedras, barros e outros 
materiais que tornam a construção barata”48. 

  
Nesses relatos percebemos que a construção da praça foi um fato importante para o início da 

cidade, era um local de convergência e concentração das atividades. Dessa forma, os franceses, com a 

ajuda dos índios, levantam uma longa paliçada, onde, no interior, havia várias construções alinhadas 

em torno de um grande espaço vazio, com edificações térreas e de dois pavimentos, além de um 

grande armazém para a guarda de troncos de  madeira  e  produtos  regionais,  e  da  existência  de  

uma ponte elevadiça que garantia o acesso à área externa da muralha, fosso e vinte grandes canhões 

para a defesa. Será ao redor dessa praça, localizada dentro do forte, que a cidade se desenvolve nos 

primeiros anos. 

 
Com a  expulsão  dos  franceses e a chegada dos portugueses, as idéias das ordenações 

passam a influenciar  significativamente  na forma da cidade e o legado renascentista juntos constroem  

a cidade, a figuração, o desenho. Essa idéia de cidade era o conceito utilizado pelos homens daquela 

época, século XVII, associado ao social e que vão produzir essa cidade que estarão presente nos textos 

escritos ou icnográficos.  

 
“Em São Luís – MA  a atual Praça João Lisboa é representada, pela 
primeira vez, na planta de A. Veiga de 1838, não se sabendo exatamente 
quando foi criada. Alguns autores têm visto nessa planta influência das 
Ordenações de Povoação Felipe II”49. 

 

Assim, com a expansão da cidade surgirão praças de inspiração renascentista, de forma 

regular,  com estrutura geométrica e que exerce a função de centro formal e funcional da cidade, 

como, por exemplo, a atual praça João Lisboa, onde está a igreja do Carmo a qual, vista na cartografia 

de 1641, já apresenta um espaço geométrico definido, porém as influências francesas são percebidas e 

registradas.  
“... Vê-se facilmente que a cidade de São Luís, a florescente capital de uma 
das mais ricas Províncias do Brasil, é uma cidade de origem absolutamente 
francesa...”50. 

 
 

A fundação da cidade de São Luís, ou seja a escolha do sítio, da construção da fortificação e 

da praça em torno do largo, foram obras dos franceses, mas são os portugueses que, após a expulsão 

                                                 
48 – ABEVILLE, Claude. d’. Op. Cit. p. 5 
49 – AZEVEDO, Paulo Ormindo de. A Tradição Popular Ibérica e a Configuração da Cidade Colonial Brasileira. In Universo Urbanístico 

Português, 1415 – 1822 Coimbra, 1999. p. 60 
50 – YVES, d’ Évreux. Viagem ao Norte do Brasil  feitas no ano de 1613 a 1614 . Maranhão, 1874. p. 21 
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dos franceses, realmente desenvolvem a malha urbana, ou seja, o conjunto de ruas, lotes, quadras e 

praças da cidade de São Luís, orientados pelas ordenações Filipinas, em especial pelas Leis das Índias, 

já que Portugal, nessa época, está sob o domínio da coroa espanhola. 

 

 

As Ruas 

 

“O projeto da cidade deixado por Frias não teria sido muito diferente do 
publicado por Barléu em 1647, que mostra um arruamento regular, talvez o 
primeiro realizado no Brasil” 51. 

 

 
“Está a cidade bem situada com boas ruas a rumo de corda, a maior parte 
calçadas...” A maior parte das ruas se pode andar por elas com 
comodidade, por que estão calçadas, sem que as muitas chuvas lhe façam 
difícil à comunicação de uma para a outra, mas antes lhe servem de seu 
maior asseio “52. 

 

As ruas, nas cidades coloniais brasileiras, não eram locais de permanência, mas sim de 

circulação de pedestre, cavalos, carroças, etc., servindo como meio de ligação entre as residências e os 

pontos de interesses coletivos, como as praças, por exemplo. 

 

Na maioria dos aglomerados urbanos brasileiros, as ruas eram estreitas e de pouca 

regularidade. Os primeiros caminhos surgidos em São Luís, ainda na época dos franceses, eram sem 

muita regularidade e surgiam como necessidade da ligação entre a fortaleza e os dois elementos 

importantes localizados fora dos muros: a fonte das Pedras, extremamente necessária para o 

abastecimento d’água, e a primitiva e tosca capela de São Francisco de Assis, construída pelos 

capuchos franciscanos para o consolo dos franceses e a catequese dos índios. Porém, com a expulsão 

dos franceses e a ocupação portuguesa, segundo relatos de memorialistas como Pe. Morais e o 

historiador Paulo Santos, na cidade de São Luís, embora as ruas sejam estreitas, variando entre sete e 

dez metros, são vias bem traçadas a partir de cordas, dando-lhes um caráter de regularidade e 

permanência, onde existem preocupações para com a comodidade de quem passeia através delas. 

 

São Luís contou com o engenheiro-mor Francisco Frias para “arruar,” ou seja, desenhar no 

território o que se projetou, resultando em uma cidade de boa ordem. A rua era o elemento 

fundamental,  a  geratriz   do   espaço  urbano,   seguindo   uma  composição  ortogonal  e  de  larguras 

constantes, sem distinção de categoria primária ou secundária. Ou seja, traçam-se ruas mais retas, 

regulares no atual bairro da Praia Grande, e orientadas segundo os eixos norte-sul e leste-oeste. São 

                                                 
51 – SANTOS, Boaventura de Sousa. Uma cartografia simbólica das representações sociais: prolegômenos a uma concepção pós-moderna do 

direito.  p.100 
52 – MORAIS José de. História da Companhia de Jesus na vice-província do Maranhão e Pará; publicada por Cândido Mendes de Almeida 

em memória I; Rio, 1860 e Serafim Leite, obra. p. 17. 
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elas: rua João Vital, rua 14 de Julho, rua Direita, rua da Saúde, rua da Palma, rua do Giz e rua da 

Estrela, expressando a regularidade ortogonal estabelecida pelas Leis das Índias. 

  
Juntamente com o traçado do engenheiro Frias aparecem, na cartografia de 1641 – 1644,   a 

igreja do Carmo, fundada em 1627, e, em seu entorno,  novas ruas vão surgindo,  como a rua do Sol e 

rua Grande, também retas e de larguras constantes, orientam a expansão essas novas ruas leste. 
 
 
As quadras  
 

“As dimensões do Centro Histórico de São Luís, que pode ser facilmente 
percorrido a pé, o traçado ortogonal das vias estreitas determinando a 
formação de quadras reduzidas...” 53. 

 
 “Esse aspecto de regularidade geométrica talvez, o primeiro realizado no 
Brasil, mantêm-se ainda nas diretrizes usadas no traçado do século XIX. O 
reticulado bastante uniforme é definido por ruas estreitas que variam entre 
sete e dez metros. As quadras formadas por esse reticulado oscilam à volta 
de 80 x 80 metros”54 

 

As quadras também demonstram essa regularidade e quando completamente edificadas, 

compunham-se  de   uma  linha contínua  de construções, no  alinhamento das ruas. São  quadras quase  

sempre de tamanhos constantes, tendendo para a forma quadrada e com dimensões reduzidas, que 

facilitam e tornam agradável um percurso a pé pela cidade.  

 
Mediante os relatos e a cartografia, notamos que nos primeiros anos após a fundação da 

cidade, a qual se limitava à fortaleza, ainda não existia uma delimitação de quadras. Somente com o 

decorrer do século e juntamente com a aplicação da traça do Frias, a cidade passa a apresentar, na 

região da Praia Grande, quadras bem definidas de tamanhos reduzidos e de forma quadrada. 

 
Com o desenvolvimento da cidade, quadras começam a se formar no interior do forte, 

apresentando tamanhos semelhantes às quadras do damero; e com a expansão de São Luís  para  a  

área da igreja do Carmo, elas se tornam maiores, adaptando-se à topografia da cidade, mas mantendo a 

geometricidade proposta por Frias.  

 
 
Os Lotes 
 

“... Antes de deixar o Maranhão, instituiu ele o Senado da Câmara de São 
Luís, com o patrimônio de uma légua, e deu a Jerônimo de Albuquerque e 
Martins Soares, as normas que deveriam orientar suas administrações...” 55 

                                                 
53 – ANDRÉS, Luís Phelipe de Carvalho Castro. Centro Histórico de São Luís -  Maranhão: Patrimônio Mundial / Coordenação Geral- São  

Paulo: Audichromo Editora, 1998.  p. 40. 
54  – UNESCO. Proposta do Governo do Estado Maranhão para introdução do Centro Histórico de São Luís na lista de Patrimônio Mundial. 

São Luís, 1997.  p. 60 
55 – VIVEIROS, Jerônimo.História do Comércio do Maranhão (1612 – 1895). São Luís, Associação Comercial do Maranhão, 1954. p. 11 
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Nessa narrativa de Viveiros tem-se que o General Alexandre de Moura deixa à Câmara de 

São Luís uma légua de terra para organizar a povoação e normas para serem seguidas na ocupação do 

território. Com o passar dos anos essa ocupação ocorreu com a intermediação do Senado da Câmara 

por meio da doação de lotes urbanos. As regularidades dos lotes demonstravam um rigor para a 

concessão dos mesmos, sendo constantes nos documentos da Câmara a preocupação com os 

alinhamentos das ruas, testada dos lotes e limpeza dos chãos. Assim, com a instalação da Câmara 

Municipal de São Luís em 1619, e depois, principalmente, devido à criação do Estado do Maranhão e 

do Grão-Pará em 1621, a cidade de São Luís ganha um grande impulso para o controle administrativo 

da região. 

 

Apesar de definidos as quadras, ruas e os lotes a ocupação desses últimos ocorreu 

gradualmente e com o passar dos anos os lotes estarão todos ocupados, dando ao centro de São Luís 

um caráter de grande densidade. Eles apresentavam-se estreitos e compridos, onde as edificações são 

implantadas sobre a testada e limites laterais dos mesmos, predominando edificações em forma de “L” 

e “U” com pátios internos. 

 
 “Durante todo o período colonial vemos a Câmara de São Luís, através 
de” cartas-de-datas “, distribuir em lotes a légua de terras mencionada na 
expectativa de que os beneficiários neles permanecessem”56 

 
“O padrão destas cartas é rigoroso quanto à forma. Até a metade do século 
XVIII, as cartas começam pela” petição “do candidato ao lote. Constam 
desta o nome do pleiteante, sua condição social, sua ocupação, os motivos 
pelos quais pede o terreno e a localização dos mesmos...”57 

 

Depois desse pedido para a concessão de terra, os funcionários da Câmara fazem uma 

vistoria, relatando sobre a condição devoluta ou não do terreno, colhida por meio de informações dos 

vizinhos. Depois, ele concede e delega poderes ao pleiteante para a posse real do terreno. Já nas 

últimas décadas do século XVIII, o pleiteante raramente indica o  terreno  pretendido,  o  lote  lhe  é  

concedido conforme o traçado de novas ruas, isso demonstra a preocupação de uma ocupação desses 

lotes de forma ordenada, já que a maioria desses pedidos era para os lotes localizados no caminho das 

fontes, próximo aos conventos. 

 

 

O Alinhamento 
 

“O traçado regulador do princípio do século XVII ainda se faz presente, e 
os prédios do século XIX mostram rigorosa simetria no risco das fachadas, 
definindo superfícies contínuas no alinhamento das vias públicas e sobre os 
limites laterais dos lotes”58 

 

                                                 
56 – MOTA, Antônia da Silva.São Luís do Maranhão no século XVIII: construção do espaço urbano sob as leis das Semarias. São Luís. 

Func, 1997. p. 16. 
57 – MOTA, Antônia da Op. Cit. p. 16 
58 – SILVA FILHO, Olavo Pereira da. Arquitetura Luso – Brasileira no Maranhão. Ed. Fontana. Efecê, 1998. p. 25. 
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O alinhamento das ruas de São Luís seguiu-se, de modo geral, as recomendações contidas 

nas Ordenações, e, com a intensificação da vida urbana, cresce a importância da rua no cenário  

citadino que, por sua vez, vem a exigir maiores cuidados com o alinhamento, inclusive com a largura 

das ruas e modificações na direção das mesmas, ou seja, as variações são realizadas sutil e 

suavemente. 
 

O alinhamento regular sobre as calçadas e as pequenas modificações na direção e largura 

das vias contribuem para que  o centro  de São Luís apresente uma tessitura compacta e regular, desde 

o início do século XVII, e essa regularidade influenciará na dinâmica de desenvolvimento da cidade. 

 

Usos  
 

“O lugar foi consolidado pela colonização portuguesa por se tratar de 
promotório de frente para a Baía de São Marcos, onde se vigia a entrada de 
navios”59 

 
 São Luís surge para consolidar a posse portuguesa no norte do Brasil, portanto sua posição 

estratégica está nitidamente associada com  a  preocupação  militar  de  defesa  associada  também  às 

razões sociopolíticas, objetivando a uma efetiva ocupação. Assim, desde o início da fundação da 

cidade de São Luís, com o Forte dos franceses, os objetivos eram exclusivamente militares, 

posteriormente adquirem funções político-administrativas as quais passam a coexistir com as funções 

militares. 

 
Assim, na área interna da muralha, o núcleo original concentrava as funções político-

administrativas e religiosas numa espécie de largo relativamente amplo e sempre mantendo uma 

relação muito estreita com o mar por intermédio do porto. 

  

Esse estudo foi fundamental para compreendermos São Luís do século XVII, por meio de 

seus elementos urbanísticos (sítio, malha, praças etc.) que compõem a sua forma urbana, nos 

permitindo  afirmar que foi grande a influência renascentista sofrida por essa cidade, confirmada pela 

sua malha reticulada, ruas retas, quarteirões quadrados, lotes uniformes, originando uma cidade 

bastante regulada. (Ver Tab. 4). 

                                                 
59 – MARTINS, Ananias Alves.São Luís e Alcântara na estratégia território – colonial. pág. 415 – 424. In Colóquio Internacional do 

Universo Urbanístico Português. p. 415. 
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São Luís – MA 
 

CATEGORIAS ANALÍTICAS 

Sítio 
Edificações 
Marcantes 
ou Notáveis

Malha Praça Ruas Quadras Lotes alinhamentos Usos 

• Elevado, 
próximo ao 
litoral, fontes 
de água doce e 
um porto, solo 
fértil e 
topografia 
irregular  

 

• Igrejas, 
câmaras, 
palácios, 
armazém e 
fortes;  

• Forte São 
Luís. 

• Regulada, com 
ruas bem 
definidas e 
edifícios mais 
elaborados; 

•  Segue a traça 
de Frias, plano 
em xadrez; 

• Traça 
ortogonal 
orientada 
segundo eixo 
norte sul e 
leste-oeste;  

• Eixos de 
irradiação 
norte e leste. 

 
  

• Forma regular 
e estrutura 
geométrica 

• Damero com oito 
ruas, quatro no 
sentido norte-sul, e 
leste-oeste; 
• Arruamento regular a 

rumo de corda;  
• Ruas estreitas 

variando de 7 a 10 
metros 

• Constância dos 
quarteirões 
quadrados;  
• Quadras reduzidas 

que oscilam por 
volta de 80x80 
metros;  
• Quarteirões 

simétricos 
 

• Regulares e 
ocupação e forma 
regulada;  

• Lotes de 5 braças 
por 15 passam a 
dar lugar a lotes 
de 50 braças 

• Superfícies 
contínuas no 
alinhamento das 
vias públicas e 
sobre os limites 
laterais dos lotes 

• O cuidado com o 
alinhamento se 
revela também na 
preocupação com 
a largura das ruas 
e a modificação 
na direção das 
mesmas.  

• Residencial, 
comercial e 
militar 

   Fonte: Pesquisa Bibliográfica 
   Tabela 04 
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4     BELÉM  NO SÉCULO XVII: Contexto político-social e a 
organização urbana 

 
 
 

 No capítulo anterior, vimos a forma urbana de São Luís durante o século XVII, onde ficou 

clara a influência renascentista, percebida por meio da sua malha ortogonal, dos quarteirões 

predominantemente quadrados, das ruas retas e dos lotes e alinhamentos regulares. Agora, vamos 

estudar Belém, outra cidade brasileira também  fundada no mesmo período que São Luís, ou seja,  

durante a Monarquia Dual e sob a vigência das Ordenações de Filipe III. 
 

Os estudos sobre essas duas cidades foram realizados com o objetivo de responder qual o 

legado renascentista que foi transposto para essas cidades, identificado por meio das categorias 

analíticas escolhidas. Este capítulo está estruturado igual ao capítulo anterior, no qual estudamos 

inicialmente o contexto político-social de Belém, conhecendo os primeiros colonizadores, a formação 

social e econômica da cidade durante o século XVII. Depois, estudamos a organização urbana que está 

subdividida em: periodização da forma urbana, onde dividimos Belém em três momentos do século 

XVII escolhidos e datados por apresentarem mudanças significativas na forma da cidade; além da 

análise, produzimos mapas e tabelas mostrando essas modificações. O outro subitem intitulado, 

caracteríticas urbanísticas, foi produzido com o objetivo de compreendermos a forma de Belém por 

meio do sítio, edificações marcantes, praça, malha, rua, quadras, lotes, alinhamentos e usos, tendo com 

suporte a visão dos memorialistas e historiadores. Esse estudo resultou também em uma  tabela que 

mostra a cidade segundo essas categorias.  
 

Esse estudo permitiu entender como foi a forma urbana de Belém do século XVII e ver  que 

a cidade também sofreu influências das idéias renascentistas, embora mais flexíveis que São Luís, 

percebida pela malha ortogonal, ruas retas, quadras com  formatos quadrados e retangulares, lotes e 

alinhamentos regulares. 

 

Belém, assim como São Luís, foi fundada durante o Governo Geral, criada em pontos 

especiais, pois seria uma  das cabeças da rede urbana em suas regiões. Eram adotados modelos 

geometrizantes que, às vezes, não eram tão perfeitos, pois adaptavam-se às condições de defesa e da 

topografia, aproximando-se dos tipos ideais renascentistas mais flexíveis, com as Igrejas e Conventos 

ocupando pontos de evidência e as saídas marcando as posições principais; assim, como em outras 

cidades, as condições da topografia funcionaram em parte, como fatores de distorção do traçado 

urbano para um crescimento mais geométrico. 
 

A   cidade  de  Belém, que substituiu São Luís enquanto capital do Maranhão e Grão- Pará , 

embora  não  tenha   tido,  na  sua  gênese,   um   plano   urbanístico traçado   por  um  engenheiro,  

não  tenha  resultado   na regularidade cartesiana   de  São Luís, também  não   foi   um   processo  
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aleatório e certamente seguiu as idéias dos tratados urbanísticos renascentistas, como coloca Renata 

Malcher Araújo, quando diz que:  
 

“Belém não surge de um processo simplesmente cumulativo, mas 
norteado, senão por um plano formal pré-estabelecido, certamente 
por uma idéia do urbano nitidamente concebida”60   

 

Percebemos em Belém duas malhas distintas sensivelmente ortogonais adaptando-se às 

particularidades do terreno, desenvolvidas  também com início em um forte, o do Presépio. A cidade 

tem seus quarteirões predominantemente retangulares, resultando numa certa regularidade. É formada 

por dois setores separados pelo igarapé Piri: o núcleo da Cidade e o núcleo da Campina, onde um 

corresponde ao núcleo da fundação e o outro ao da expansão. 
 

4.1 O Contexto Político-Social 
 

Neste item do trabalho tivemos como objetivo conhecer o processo de urbanização de 

Belém, estudado mediante uma revisão bibliográfica de memorialistas e historiadores que narram 

sobre os primeiros colonizadores, a organização política e social  da cidade durante o século XVII.  
 

Belém está situada em plena zona equatorial, está localizada no braço sul da foz 

amazônica, denominada de rio Pará, que forma a baía do Marajó em sua parte mais larga junto ao 

oceano. A cidade fica próxima à confluência do rio Guamá, numa reentrância localizada no rio 

Amazonas, conhecido como baía de Guajará, ficando a mais de 100 quilômetros do oceano.(Ver Fig. 

14)   
 

Localizada na região próxima à de São Luís, no Norte do Brasil, foi em direção ao Pará que 

Alexandre Moura, após derrotar os franceses no Maranhão no século XVII, ordenou a Francisco 

Caldeira de Castelo Branco que estabelecesse um posto militar na foz do Amazonas. Através de uma 

expedição marítima pela costa do Maranhão seguem em direção ao Pará, onde, subindo o rio Pará, 

fundam o Forte do Presépio junto à baía de Guajará, próximo à embocadura do rio Guamá. Esse forte 

deu origem a Nossa Senhora  de  Belém (atual  cidade  de Belém), desenhada por rios, igarapés e  

canais, que  será  a  nova Capitania, a do Grão Pará, fundada com o objetivo de demonstrar a posse 

portuguesa e base de defesa militar da Amazônia.    
  

“Durante todo o século XVII, as autoridades reinoís, quer portugueses ou 
espanhóis deixaram a região Amazônica em completo esquecimento. Isto 
deu ocasião aos piratas franceses visitarem freqüentemente o litoral 
maranhense e paraense passando do Pará dentro de 250 léguas conforme 
declarações de Daniel de La Touche, quando foi preso pelos portugueses no 
Maranhão” 61 

                                                 
60 – ARAÚJO, Renata Malcher.As cidades da Amazônia no século XVIII – Belém, Macapá e Mazagão. Porto, Faup publicações, 1998. p.83 
61 – CARVALHO, Jacinto de S. J. Documentos Maranhenses: Crônica da Companhia de Jesus no Maranhão. São Luís, Alumar, 1995. p. 28 
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Figura 14 – Mapa  da Província do Grão-Para. João Teixeira Albernaz, o velho (1602 – 1666) 
Fonte: CD-ROM - Imagens da Formação Territorial Brasileira. 
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Somente quando Portugal toma consciência do perigo que representava para os seus 

domínios a presença constante de piratas é que a região norte passa a ser lentamente colonizada, pois o     

que se  observava,  durante  o  século  XVI, era  um quase completo desinteresse  do governo  

português na conquista dessa região, a qual permanecia sob o poderio e a vigilância das tribos 

primitivas e longe do domínio dos novos colonizadores, desbravados apenas pelos piratas, 

principalmente franceses, os quais já haviam percorrido grande parte da região dominada pelas águas 

do rio-grande-das-amazonas. 

 

Embora os franceses tenham percorrido a região Amazônica antes dos portugueses, a 

fundação da colônia do Grão-Pará caberia mesmo aos lusitanos e assim Francisco Caldeira de Castelo 

Branco partiu do Forte São Felipe, em São Luís, para o Grão-Pará com três caravelas percorrendo 

muitas léguas do litoral até chegarem a um grande rio, o Pará; depois atravessaram a baía do Sol 

penetrando na Guajará onde escolheriam um bom lugar para construir um forte, o qual se chamaria 

Forte do Presépio. Essa denominação, segundo algum historiador, deve-se ao fato de que a partida dos 

portugueses da cidade de São Luís rumo ao Pará deu-se no dia 25 de dezembro de 1615, dia do Natal. 

 
“Em agosto desse ano (1616) chegaram notícias de embarcações poderosas 
holandesas que penetravam à entrada do Amazonas, e de outras menores 
que procuravam o interior do rio, entrando em contato com os silvícolas, 
granjeando suas simpatias e a quem anunciavam alegremente a chegada 
breve de uma grande armada de seu país e que viria àquelas terras para 
fundear uma feitoria”62 

 
As dificuldades da colonização eram muitas entre elas as constantes tentativas de invasões 

de piratas estrangeiros entre eles franceses, ingleses e os holandeses que também tentaram penetrar 

nessa terra, estabeleceram um núcleo chamado Gurupá, mas foram logo derrotados pelos portugueses 

sob o comando de Pedro Texeira, que travou uma batalha com os holandeses sob as correntes  do 

“marDulce”, a primeira de muitas batalhas navais travadas pelos portugueses no intuito de consolidar a 

conquista da Amazônia brasileira. Comparando com São Luís, Belém também foi alvo dos franceses e  

e holandeses, mas ao contrário de São Luís esses povos não conseguem fundar nem penetrar na 

cidade, que é mérito dos portugueses.  

 
Além das invasões outros problemas dificultam a ocupação da região Norte como a falta de 

uma mão-de-obra especializada para o trabalho permanente  e o  início de atritos com tribos indígenas 

próximas ao forte. Esse fato tinha que ser tratado com habilidade, pois os índios eram numerosos e 

uma das soluções mais aplicáveis seria utilizar os missionários, que por meio da palavra religiosa, 

pacífica e crente em Deus, pudesse trazer novamente um bom convívio entre índios  e  portugueses.  

Chegam  a Belém quatro  missionários  capuchos,  Frei  Cristovão  de  São  José,  Frei  Sebastião do 

Rosário, Frei Felipe de São Boaventura e Frei Antônio da Marciana, os  quais se abrigam  em uma 

                                                 
62  –  MEIRA FILHO, Augusto. Evolução Histórica de Belém do Grão-Pará. Volumes I e II Belém: Governo do Estado do Pará, 1974. p. 56 
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pequena palhoça, ao lado dos terrenos do forte, partindo depois para um lugar mais ermo, apropriado 

para levantar um hospício de madeira e palha, no “Sítio do Una”. 
 

 “Os tupinambás não diminuíram a intensidade de luta contra os 
portugueses, sediados em Belém do Pará. Continuaram seus desígnios de 
destruir o povoado e eliminar tanto quanto possível, o poderio lusitano em 
suas terras”63 

 

Mesmo assim, ainda no segundo ano da existência da cidade, as lutas entre tupinambás e 

colonos eram muitas e sangrentas, estendendo-se por toda a Capitania, desde o Maranhão até o Pará. 

Isso tudo refletia em um lento desenvolvimento da cidade que vivia numa situação de incertezas, 

destruição e falta de mão-de-obra. Essas diminuem somente após a derrota imposta pelos portugueses 

pelas tribos tupinambás, quando um soldado atinge o principal líder da tribo, já sob o comando do 

segundo Capitão-mor de Belém, Balthazar Rodrigues de Mello. Após essa derrota, volta a colônia à 

sua vida normal, com a recomposição da praça d’ armas e do pequeno núcleo que já se instalava nas 

proximidades da fortificação, iniciando uma nova fase para a cidade de Belém. 

 

Assim como São Luís nos primeiros tempos, Belém também praticava uma economia de 

subsistência, tentando utilizar como mão-de-obra, os índios, sofrendo também  com o atraso português 

para a efetiva colonização do Norte. O índio era a base dessa economia, o português ora permitia, ora 

proibia, ora limitava e condicionava a exploração do trabalho e muitas foram as revoltas dos 

tupinambás.  

 

Aos poucos os índios eram atraídos para serviços internos do fortim e pequenos trabalhos 

domésticos; ajudavam também nas construções que se erguiam dentro do forte, buscando madeira, 

palha, cipós etc., convivendo com os soldados e colonos por períodos de calmaria e outros de guerra. 

A população ainda era muito reduzida entre colonos, soldados e índios. 

 

Da miscigenação entre portugueses, índios, gente dispersa nas explorações dos ingleses, 

franceses, holandeses e imigrantes de outras capitanias resultou a organização social de Belém. Soma-

se aos elementos que formam a sociedade paraense, o negro introduzido no país por meio da 

escravidão. Com sua chegada ao país, o trabalho escravo é transferido dos índios para os negros, 

modificando-se a estrutura social e econômica da colônia. 

 

A história econômica de Belém está muito ligada à de São Luís, pois em 1621 formaram um 

único   Estado  separado  do  resto  do  país,   tendo  como  sede  administrativa  São  Luís ,  mas  esse 

predomínio  sobre  Belém  não  durou  muito,  e logo esta se desvincula de São Luís. Isto é, por volta 

de 1651, Belém não passa de um simples povoado, mas na população já manifestava o desejo de se 

                                                 
63 – MEIRA FILHO, Augusto. Evolução Histórica de Belém do Grão-Pará. Volumes I e II Belém: Governo do Estado do Pará, 1974. p. 63 
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libertar definitivamente  do  domínio  administrativo  de  São Luís, vinculada  desde  1621, com  a  

criação  do Estado do Maranhão e Grão-Pará; esse pedido foi atendido e, a partir de 1652, a população 

paraense era livre e autônoma para decidir seu destino. Neste contexto, além da caça, Belém passa a 

produzir café. 
 

“O suplemento da Gazeta de Lisboa N. 7 de 13 de fevo de 1748, 
divulgaria... a entrada, neste mez, no porto de Lisboa, uma Frota do Pará 
com carga de café e outros gêneros...”64 

 

Belém, nessa época, se desenvolve mais rapidamente que São Luís. Para lá se dirigiu La 

Condamine, um cientista francês, que fez alguns levantamentos por meio de desenhos da região 

Amazônica e, nessa época, descreve a cidade como tendo uma posição de centro urbano e catalisador 

das atividades econômicas e sociais da região. 

 
Segundo Viveiros, em 1755, inaugura a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e 

Maranhão, a qual dentre outras coisas, manteve o fornecimento regular de escravos. 
 

 “Durante vinte anos um fornecimento regular de seiscentos escravos por 
ano, ou seja, doze mil em vinte anos”65 

 

Com a chegada dessa nova força de trabalho não só a economia dessas cidades, durante a 

metade do século XVIII, vai se modificar apresentando um período de desenvolvimento e a sociedade  

se estratifica, entre homens livres e escravos. A povoação do Norte  ocorreu  de  forma  lenta  e  alguns 

fatos ajudaram nesse crescimento com a chegada de 200 casais açorianos ao Pará, no sentido de 

concretizar o povoamento, as ordens missionárias atuantes durante todo o século XVII e XVIII, mas 

principalmente a obra colonizadora do Marquês de Pombal, executada por intermédio da Companhia 

Geral do Grão-Pará e Maranhão.  

 

A metade do século XVIII foi de tempos promissores para Belém assim como seriam 

também para São Luís, logo após a instalação da Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. 

Nesse período Belém tem acrescido a moeda aos seus negócios e melhorava seu intercâmbio 

comercial com Portugal , desfrutando de uma excelente reputação na Corte. 

 

Em 1753, chegam a Belém os técnicos da Comissão de Demarcações, engenheiros, 

arquitetos, astrônomos e topógrafos. A cidade teria muita a ganhar, pois a cidade ganha mapas, 

construções de fortalezas, igrejas e até drenagem das  áreas  baixas  da  cidade.  Essa   prosperidade  se 

intensificará com a criação da Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que era um corpo 

político  com  a   finalidade   de  exercer  o  comércio  e  a   navegação,  tráfego  de  negros,  venda   de 

mercadorias e compra de gêneros coloniais pelo período de 20 anos.  

                                                 
64 – MEIRA FILHO, Augusto. Evolução Histórica de Belém do Grão-Pará. Volumes I e II Belém: Governo do Estado do Pará, 1974. p.531 
65 – VIVEIROS, Jerônimo.História do Comércio do Maranhão (1612 – 1895). São Luís, Associação Comercial do Maranhão, 1954. p.85 
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Assim, durante os últimos anos do século XVIII e durante todo o século XIX, Belém vai 

conhecer o seu apogeu político, econômico, cultural e arquitetônico; a cidade evolui rapidamente 

devido principalmente à exportação da borracha e sua riqueza se refletia em suas ruas arborizadas, 

avenidas calçadas com pedras portuguesas e surgem muitos prédios em estilo neoclássico.  

 

O estudo do processo de urbanização de Belém  nos deu uma visão de como a cidade se 

desenvolveu política e socialmente, e a repercussão desse processo na  formação  urbana. 

 

 

4.2   A Organização Urbana: periodização e caracteríticas da forma urbana 

 
4.2.1  Periodização da Forma Urbana: da praça- fortificada à cidade- ortogonal 

 

Neste subitem procuramos conhecer as modificações ocorridas na forma urbana  de Belém 

durante o século XVII, analisada por meio dos elementos urbanísticos. Com esse estudo dividimos 

Belém  em três momentos, de acordo com as transformações mais significativas sofridas pela cidade. 

(ver Tab. 5)  

  

Embora alguns autores situem a formação das cidades brasileiras como obra do acaso, certos 

elementos se repetem com regularidade, fazendo com que se pense na existência de uma lógica 

urbanística, ou seja, o traçado era feito segundo uma tradição expressa por meio de um plano feito 

geralmente pelos engenheiros militares que adequavam-no à realidade do local. 

 

A organização urbana de Belém no século XVII estava ligada a vigiar e fortalecer o litoral  

amazonense, coincidindo com o período de união das Coroas portuguesa e espanhola e da vigência das 

Ordenações de Povoação, de Felipe II (1573). 

 

Essas ordenações influenciam na forma  da cidade de Belém porém não assume uma ordem 

geométrica perfeita, como as sugeridas pelas Ordenações, adaptando-se às condições topográficas e 

funcionais específicas. 

 

Para fazermos uma reconstituição da formação e da organização urbana de Belém 

estudamos relatos de alguns memorialistas que narraram as origens da cidade, o ambiente natural e 

construído, a população, organização social etc. dos primeiros séculos, e comparamos com narrativas 

de historiadores contemporâneos. A essas fontes foram correlacionadas a leitura da cartografia antiga 

cujo resultado fora a identificação das mudanças  da forma da cidade. A periodização dessas mudanças 

está sintetizada em mapas e tabelas seguindo as categorias analíticas analisadas, resultando em três 

períodos. 
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QUADRO DA PERIODIZAÇÃO DA FORMA URBANA 
Belém – PA (século XVII) 

                                      Periodização Datas Elemento Urbano 
1616 – 1621  1616 Forte do Presépio 

Praça Fortificada 1616 Primeira tentativa da invasão holandesa 

 1619 Transferência de Ermida de Nossa senhora das Graças para o “Sítio do Uma” 

1º Período 
 1616 – 1621 

 
 

 Posterior a 1619 Primeira Rua de Belém: Rua Norte 

Cidade-Religiosa Posterior a 1619 Ruas paralelas e transversais ao rio: Espírito santo, Cavaleiros, São João (Norte-sul) e 
travessa da Residência, Atalaia, água das Flores e Barrocas (Leste-oeste) 

 1622 Capela de São João Batista 

 1626 Início do Convento de Santo Antonio 

 1626 Surge o caminho de Santo Antonio (atual João Alfredo) 

 1626 Convento de nossa senhora do Carmo 

 1626 Reconstrução do Forte do Presépio e construção da capela do Santo Cristo 

2º Período 
 1622 – 1640 

 1640 Igreja e Convento dos Mercedários 

1641 - 1700 1650 Construção da santa Casa da Misericórdia (atualmente desaparecida) 

Cidade  ortogonal 1653 Casa da Alfândega 

 1653 Capela e Convento de santo Alexandre e Colégio dos Jesuítas 

 1665 Construção do fortim de São Pedro Nolasco 

 1661 Capela de Nossa Senhora dos rosários dos Homens Brancos 

 1676 Abertura da Rua São Vicente (atual Manuel Barata) 

3º Período 
 1641 – 1700 

 1680 Residência do Governador 

   Fonte: Pesquisa Bibliográfica 
   Tabela 05 
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 O primeiro, denominado “Praça- Fortificada,” que vai de 1616-1621 ficou assim definido 

por que em 1616, foi o ano da fundação da cidade e até 1621 a cidade se limitava ao núcleo da Cidade, 

o qual era constituído pelo fortim, algumas quadras irregulares, a Ermida e a rua Norte, todo esse 

núcleo protegido por uma paliçada. 

 

 O segundo período, denominado “Cidade- Religiosa,” que vai de 1622-1640 ficou assim 

estabelecido por que, em 1622, surgiu a segunda casa religiosa de Belém, a capela de São João Batista, 

e com  ela se expandiu a malha da cidade para o interior da floresta. O término desse período ficou 

definido  1640 por que foi o ano da construção do convento dos Mercedários, o qual acelerou a 

formação do núcleo da Campina. Além disso, a cartografia mais antiga que temos conhecimento é de 

1640 e ela, confrontada com os relatos, nos confirma as mudanças da cidade as quais identificamos. 

 

O terceiro período, denominado “Cidade ortogonal,” que vai de 1641-1700 ficou assim 

definido por que a partir de 1641 o núcleo da Campina consolida-se,  surgiram algumas ruas paralelas 

e transversais ao antigo Caminho de Santo Antônio  (atual João Alfredo) e com elas novas quadras. 

 

Durante esse período observamos que Belém já apresenta duas malhas distintas  e 

ortogonais separadas pelo Igarapé do Piri. A primeira delas corresponde ao núcleo de fundação de 

Belém, a Cidade, e a segunda corresponde ao núcleo de transposição do Piri, a Campina. 

 

O primeiro período intitulado “Praça- Fortificada,” o qual foi datado de 1616 a 1621 (Ver 

Fig. 15), mostra o primitivo núcleo de Belém logo no início de sua ocupação. Nesse mapa percebemos 

que o  sítio escolhido para a implantação da cidade compreendia uma faixa de  terra  confinada  de  um  

lado pelo rio e de outro pelo igarapé Piri e todo o alagado a leste, que durante alguns anos foi um 

obstáculo na expansão da cidade. 

 

O alagado do Piri foi um elemento determinante na formação da malha, ele dividiu Belém 

em dois grandes núcleos (Cidade e Campina), suas águas correm para o encontro da baía do Guajará e 

do rio Guamá.  O local onde desemboca o alagado é chamado de “Ver o Peso”, que é próximo ao 

porto e é o local de comércio dos produtos pesqueiros.  

 

O Piri foi um aspecto muito significativo na formação da cidade. Os nativos chamavam de 

“baixios da Juçara” para caracterizar esse igarapé de águas paradas que originava a formação de uma 

enorme bacia alagada no interior de Belém. Partindo do sudoeste, esse alagado ocupava uma boa área 

da cidade, suas águas despejavam na baía do Guamá, em um local próximo ao forte do Presépio que, 

em épocas de chuva também alagava, tornando- se para a cidade um  grave problema, o qual viria a 

dificultar a expansão de seu traçado. 
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1616 – 1621: PRAÇA FORTIFICADA 

BAIA DO GUAJARÁ

ALAGADO DO PIRI

  TERRENO QUE SE
ALAGA NAS CHUVAS

41 6
2

3 7

5

 
Figura 15 

 

LEGENDA 
EDIFICAÇÃO Nº DATAS ELEMENTO URBANÍSTICO 

 1 1616 Local chamado “Ver o Peso” 

 2 1616 Muralha 

 3 1616 Forte do Presépio 

 4 1616 Porto 

 5 1616 Portão 

 6 1619 Ermida de Nossa Senhora da Graça 

 7 Posterior a 1619 Primeira Rua de Belém – Rua Norte 
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O terreno onde está implantada a cidade de Belém era uma planície de topografia regular, o 

que originou uma cidade plana, não constituindo a “cidade alta” e “cidade baixa” tão comum nas 

cidades portuguesas ou de origem portuguesa. Era cortada por diversos pequenos igarapés e ainda 

cercada por uma imensa floresta de uma fauna e flora exuberante que fascinavam e assustavam os 

primeiros colonizadores do Pará. 
 

Belém era  cercada por dois rios, o Rio Guamá e a Baía de Guajará, braço secundário da 

desembocadura do Rio Amazonas, o que nos permite dizer que a escolha desse sítio foi um ato 

geopolítico para o controle da foz e do curso do rio Amazonas. Outro elemento fundamental para a 

cidade foi o porto que permitia a ancoragem segura das esquadras e das embarcações de comércio, ele 

se localizava e ainda se localiza próximo ao local chamado “Ver o Peso”. Sua relação com Belém até 

hoje perdura, pois muitas das suas atividades estão diretamente relacionadas com ele. 
 

Nesse momento dos edifícios marcantes ou notáveis, o que mais se destaca é o Forte do 

Presépio, de pequenas proporções, embora no seu interior abrigasse as funções militares, urbanas e 

religiosas. No início da sua fundação, os colonizadores fixaram uma grande imagem do Senhor Santo-

Cristo que depois transferiram para o “Sítio do Uma,” onde construíram uma Ermida. 
 

 Esse forte foi o abrigo para os primeiros colonizadores que precisavam se proteger dos 

primeiros donos da terra, os tupinambás. Mas a pequena povoação logo começa a extrapolar os muros 

do fortim, o qual estava cercado por uma paliçada, surgindo a cidade como uma grande praça 

fortificada. Essa paliçada englobava o forte, a primeira Ermida, a rua Norte e as primeiras edificações, 

sua porta principal ficava próximo à rua Norte. 
 

Além do Forte, um outro edifício de destaque é a Ermida de Nossa Senhora das Graças, que 

surge quando o Vigário Manuel Figueira resolve transferir a Ermida existente no interior do Forte para 

mais longe, a fim de permitir o acesso comum aos colonos e índios. Essa Ermida foi removida para 

uma clareira que fronteava ao lado sul do Presépio, sendo ela a primeira edificação essencialmente 

urbana sem vinculação com praça d’ armas e passando a direcionar o crescimento construtivo da 

primitiva cidade, fato comum nas cidades portuguesas, onde os edifícios religiosos tornam-se focos 

polarizadores do crescimento urbano, onde os adros, pátios e terreiros que geralmente se encontravam 

associadas às igrejas e conventos tornam-se, com o tempo, praças urbanas integradas na cidade e 

importantes elementos estruturadores do espaço urbano. A partir de sua instalação no  “Sítio do Una” 

surgem as primeiras edificações e a primeira rua da cidade de Belém, a rua Norte, que nesse momento 

é a única, apresenta-se reta, curta e paralela ao rio e com forma radial partindo do forte para a 

periferia. 
 

A malha está iniciando sua formação, é constituída por elementos urbanísticos situados em 

pontos isolados, o forte, a Ermida e a rua Norte. 
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Em relação à praça existia a praça d’ armas no interior do Forte e um terreno em frente à 

Ermida de Nossa das Graças, o qual, nesse período, é uma clareira aberta, mas que com o passar dos 

anos se  conformará como praça. As poucas quadras existentes eram desiguais em malha, sem rigidez 

ortogonal e provavelmente ainda não estavam densamente ocupadas. Quanto aos lotes não se tinha 

evidência do seu tamanho e forma, mas as poucas construções existentes eram alinhadas e construídas 

em todo o perímetro do quarteirão deixando áreas livres no interior. 
 

Belém, assim como São Luís, surge como marcos inaugurais da conquista Amazônica, 

tendo como pano-de-fundo sua inserção no processo de urbanização e defesa da costa brasileira. 

Coexistem as funções militar, urbana e religiosa onde as duas últimas começam a se instalar além das 

paredes do Forte. Nesse momento, o que mais chama a atenção é a preocupação com a defesa, Belém 

surge como uma grande praça-fortificada, cercada por uma paliçada que lhe garantia proteção. Seu uso 

inicial era militar, foi fundada para proteger a região Amazônica e, com o crescimento do lugar, outros 

usos o superaram. 
 

No período que denominamos”Cidade- Religiosa” correspondendo à época de 1622 a 1640 

(Ver, Fig. 16). O  sítio em que está implantado a cidade, nesse momento, abrange também aquele para 

além do igarapé Piri. De modo similar ao núcleo da Cidade, possui uma topografia regular 

praticamente  plana, modificando-se um pouco na área do convento de Santo Antônio, que era um 

terreno alto e descampado à margem da baía do Guajará e da floresta que se localizava, nessa época, 

nos confins da ocupação.  
 

Entre os edifícios marcantes iniciados neste período tem-se a Igreja de São João Batista, a 

Capela de Santo Cristo, a Igreja e Convento do Carmo, todos localizados no núcleo da Cidade.  Essas 

igrejas se localizavam em pontos diferentes desse núcleo funcionando como elementos estruturadores 

da organização urbana. 
 

A igreja de São João, localizada ao lado leste do núcleo da Cidade, direcionou a formação  

no sentido rio-floresta, enquanto a igreja do Carmo impulsionou no sentido norte-sul, paralelamente ao 

rio Guamá. A capela de Santo Cristo foi construída ao lado do forte do Presépio, numa grande área 

vazia,  de onde dará origem a duas grandes praças, a da Sé e a do Palácio, unindo os dois principais 

núcleos de Belém: a Cidade e a Campina. 
 

Destacamos ainda o Convento de Santo Antônio, distante do forte cerca de meia légua e 

cuja implantação possibilitou, precocemente, a formação do núcleo da Campina. Posteriormente é 

construída a Igreja e Convento dos Mercedários, intensificando a ocupação do núcleo. Essa igreja 

localizava-se próxima à praia e no meio do caminho que ligava o Forte ao Convento de Santo Antônio, 

isso criou condições favoráveis para a fixação de novas edificações. 
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1622 – 1640: CIDADE RELIGIOSA 

BAIA DO GUAJARÁ

ALAGADO DO PIRI

  TERRENO QUE SE
ALAGA NAS CHUVAS

13
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Figura 16  

LEGENDA 
EDIFICAÇÃO Nº DATAS ELEMENTO URBANÍSTICO 

 1 1616 Local chamado “Ver o Peso” 

 2 1616 Muralha 

 
3 1616 Forte do Presépio 

 4 1616 Porto 

 5 1616 Portão 

 6 1619 Ermida de Nossa Senhora da Graça 

 7 Posterior a 1619 Primeira Rua de Belém – Rua Norte 

 8 Posterior a 1619 Ruas Irradiantes: Espírito Santo, Cavaleiros, São João, Travessa da 
Residência, Atalaia, Flores, Barrocas. 

 9 1622 Igreja de São João Batista 

 10 1626 Capela de Santo Cristo 

 11 1626 Igreja e Convento do Carmo 

 12 1626 Caminho de Santo Antonio 

 13 1626 Convento de Santo Antonio 

 14 1640 Igreja e Convento dos Mercedários 

 15 1640 Rua da Praia (Atual 15 de novembro) 

 16 1622-1640 Quadras desiguais 
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Nesse período, a malha de Belém começa a se dividir: o núcleo da Cidade, em consolidação, 

é ortogonal e o núcleo da Campina, em formação, apresenta um longo caminho tortuoso. A Campina é 

constituída por algumas edificações isoladas, como o convento de Santo Antônio e a igreja dos 

Mercedários ligados a área do forte por duas ruas:  de Santo Antônio (atual João Alfredo) e a da Praia  

(15 de Novembro). 

 

Os terreiros e largos formados a partir das edificações religiosas, com o passar dos anos se 

constituíram como praças, a exemplo do largo em frente à Igreja dos Mercedários.  

 

As ruas do núcleo da Cidade são curtas, umas paralelas e outras transversais à Rua Norte, 

tais como: Rua do Espírito Santo, Rua dos Cavaleiros, Rua São João, Travessa da Residência, 

Travessa da Atalaia, Travessa das Flores e Travessa das Barrocas. Elas se apresentam regulares, porém 

sem nunca configurarem um damero perfeito. No núcleo da Campina, o caminho de Santo Antônio 

surgiu longo e tortuoso, próximo a ele a rua da Praia, paralela à baía do Guamá, reta e em menor 

extensão. Além dos caminhos lineares e paralelos ao rio, novas vias vão surgir no próximo período em 

decorrência da construção do Convento de Santo Antônio e da Igreja dos Mercedários. 

 

 As quadras continuam desiguais, sem rigidez ortogonal, ao contrário do que ocorreu em 

São Luís, especialmente no trecho da cidade que foi projetada por Frias. No núcleo da Cidade, elas 

parecem se formar no norte-sul, paralelas ao rio Guamá,  com diferentes dimensões, mas 

demonstrando uma regularidade, uma ordem. Já no núcleo da Campina não se tinha evidência de 

quadras, apenas existiam edificações isoladas e alguns caminhos. 

 

Os lotes apresentam-se com formatos uniformes, estreitos e paralelos uns aos outros. Os 

alinhamentos continuam da mesma maneira que do período anterior, ou seja, as edificações continuam 

no alinhamento das ruas legando uma regularidade à malha. Em relação aos usos o Forte torna-se 

exclusivamente de função militar e as outras funções urbanas e religiosas se transferem para o núcleo 

da Cidade e aos poucos para o núcleo da Campina. 

 

Entre os anos de 1622 – 1640 a formação de Belém dá-se a partir da fundação de diversas 

casas religiosas, são cinco igrejas e conventos que foram construídos, três na Cidade (igreja de São 

João, capela de Santo Cristo e igreja do Carmo) e duas na Campina (igreja e convento de Santo 

Antônio e igreja e convento dos Mercedários). Embora Belém ainda tenha uma função militar, ela 

cada vez mais se transforma numa cidade religiosa, pois foi a partir dessas casas religiosas que se 

rompem as muralhas que a cercavam e se transpõe o igarapé Piri que a limitava.  

 

No terceiro período chamado “Cidade ortogonal,” datado de 1641 a 1700 (Ver Fig.17) 

mostra Belém se consolidando tendo como outro unificador o Forte do Presépio,    localizado  entre  os  
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1641 – 1700: CIDADE ORTOGONAL 

BAIA DO GUAJARÁ
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Figura 17  
LEGENDA 
EDIFICAÇÃO Nº DATAS ELEMENTO URBANÍSTICO 

 1 1616 Local chamado “Ver o Peso” 
 2 1616 Muralha 

 
3 1616 Forte do Presépio 

 4 1616 Porto 

 5 1616 Portão 

 6 1619 Ermida de Nossa Senhora da Graça 

 7 Posterior a 1619 Primeira Rua de Belém – Rua Norte 
 8 Posterior a 1619 Ruas Irradiantes: Espírito Santo, Cavaleiros, São João, Travessa da 

Residência, Atalaia, Flores, Barrocas. 

 9 1622 Igreja de São João Batista 

 10 1626 Capela de Santo Cristo 
 11 1626 Igreja e Convento do Carmo 

 12 1626 Caminho de Santo Antonio 

 13 1626 Convento de Santo Antonio 

 14 1640 Igreja e Convento dos Mercedários 
 15 1640 Rua da Praia (Atual 15 de novembro) 
 16 1622-1640 Quadras desiguais 
 17 1650 Santa Casa de Misericórdia 

 18 1653 Casa da Alfândega 
 19 1653 Convento de Santo Alexandre 

 20 1661 Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Brancos 
 21 1665 Fortim de São Pedro Nolasco 
 22 1676 Rua São Vicente (Atual Manoel Bandeira) 
 23 1680 Residência do Governador 
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núcleos da Cidade e  da Campina. O sítio  ocupado pela Cidade é praticamente o mesmo do período 

anterior, sendo que a Campina  teve sua área densificada. 

 

Novas edificações marcantes surgem, tanto na Cidade quanto na Campina, e também no 

local próximo ao Forte. Por detrás do Forte do Presépio é construído  o Convento de Santo Alexandre  

junto com o Colégio dos Jesuítas (1653) e próximo deles a Casa da Alfândega (1653) e o Palácio do 

Governador (1680),  preenchendo o vazio existente entre os dois núcleos. 

 

Próximo à casa da Alfândega existia uma ponte de pau-a-pique, após o Portão, para o 

noroeste. Esse portão era da paliçada que protegia Belém e, segundo relatos de Meira Filho, ela existiu 

até o final do século XVII.  Na cartografia de Belém de 1751, tem-se a igreja e o colégio de Santo 

Alexandre, até hoje existente, o Palácio do Governador e  o alagado do Piri, porém não foi mais 

registrada  a paliçada e  o portão que separava os dois núcleos, sendo provável que não mais existisse.  

 

 Na Cidade é construída a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, 

próximo ao largo do Carmo, e na Campina a Santa Casa de Misericórdia (atualmente desaparecida), 

desempenhando um importante papel no atendimento às vítimas de sucessivas epidemias que se 

abateram na cidade. Essa  última  edificação  assegurou  a  consolidação  do  núcleo  da  Campina   em 

conjunto ao Fortim de São Pedro Nolasco edificado na beira rio, por detrás da Igreja das Mercês, 

revelando a intenção de garantir a segurança dos habitantes do novo núcleo. 

 

A malha ortogonal é composta por malhas distintas (Cidade e Campina), separadas uma da 

outra por um pequeno curso de água  (Igarapé Piri)  e  terrenos  vazios  sobre  os  quais,  ao  longo  dos 

séculos XVII e XVIII se estruturam as grandes praças centrais de Belém. No núcleo  da Cidade,  

estavam a igreja Matriz, a capela de São João, o convento dos carmelitas, a capela  do Rosário, 

ocolégio e convento de Santo Alexandre, a casa do Governador, a capela de Santo Cristo, o forte do 

Presépio e a casa da Alfândega, as primeiras ruas e travessas, e os primeiros largos, todos protegidos 

pela paliçada, e passando do portão se deparava com o igarapé Piri que separava os dois núcleos. 

Ultrapassando o igarapé através de uma ponte de pau-a-pique se chegava ao núcleo da Campina onde 

ainda estava o convento de Santo Antônio, Mercês, a Santa Casada Misericórdia e o fortim de São 

Pedro Nolasco.  

 

As praças de Belém surgiram em frente aos terreiros de igrejas, a exemplo da praça da Sé 

que se efetivou em frente à Igreja, mas nunca assumiu uma forma geométrica perfeita. Já a praça do 

Palácio, que só se desenvolveu no século XVIII, transformou-se na grande praça nobre da cidade à 

imagem das  praças  barrocas  setecentistas.  Na  cartografia  de  1753  já  vemos  que  o  grande  largo, 

existente no núcleo próximo ao forte do Presépio, foi dividido, originando essas duas grandes praças: 
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da Sé e a do Palácio. Nas áreas em frente à Santa Casa de Misericórdia e Mercês também surgem 

terrenos que se conformaram em praças. 
 

Nota-se que em Belém coexistiam duas praças com funções distintas e construídas em 

diferentes períodos sendo que uma delas, a Praça da Sé, é o tipo de praça urbana mais comum na 

tradição portuguesa, que nasce segundo funções que nela se localizam e que só progressivamente se 

formaliza e que geralmente nunca atinge uma forma geométrica perfeita, e outra é a praça do Palácio 

que foi construída de acordo com preceitos do barroco. 
 

 Surgem algumas ruas transversais no núcleo da Campina, curtas e sem muita regularidade. 

Em 1676, ocorre um novo fato importante para a consolidação desse núcleo  que é a chegada de 234 

colonos açorianos vindos para residir e trabalhar em Belém. Assim, com o objetivo de alojar os 

colonos o poder público determina a abertura da antiga Rua São Vicente, atual Manuel Barata: essa 

rua surge tortuosa e longa, paralela ao caminho de Santo Antônio. Com a sua abertura novas 

transversais surgiram, curtas, e com uma certa regularidade direcionando o crescimento da cidade para 

o interior da floresta. 
 

As quadras continuam desiguais, sem muita rigidez ortogonal, revelando uma certa 

irregularidade no seu  desenho, indicando assim uma ocupação menos controlada, mas no próximo 

século (XVIII), na ocupação do bairro prevalecerá uma clara intenção de regularidade. Os lotes 

continuam estreitos e paralelos revelando a constância da estrutura de loteamento nas cidades 

portuguesas. As construções seguem o alinhamento das ruas, nesse momento, sem recuos laterais e 

frontais. Em relação ao uso, cada vez mais a cidade vai se consolidando como núcleo urbano, mas 

ainda o Forte do Presépio (agora exclusivamente militar), a paliçada e o Forte de São Pedro Nolasco 

são importantes para a proteção da cidade. 

 

Essa periodização nos possibilitou visualizar as mudanças ocorridas no sítio, nos edifícios 

marcantes, na malha, na praça, nas ruas, quadras, lotes, alinhamentos e usos da cidade de Belém no 

decorrer do século XVII,  além de mostrar  uma cidade influenciada pelas idéias renascentistas (Ver 

Tab. 6). 

 
 
4.2.2 Características Urbanísticas  

 

As categorias analíticas (sítio, edifícios marcantes, malha etc.) foram  estudadas com o 

objetivo de nos mostrar  a forma urbana de Belém e o legado renascentista que foi transposto para elas. 

Assim como ocorreu com o estudo para a cidade de São Luís, fizemos uma revisão bibliográfica 

mediante memorialistas e historiadores.  
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Belém - PA  (século XVII) 

 
ELEMENTOS 

Período Sítio 
Edificação 
Marcantes 
ou Notáveis 

Malha Praça Ruas Quadras Lotes Alinhamentos Usos 

16
16

-1
62

1 

• Planície 
situada entre 
o rio e o mar.

• Praça- 
fortificada 

• Em frente ao 
porto 

• Forte do 
Presépio e 
Igreja da Sé . 

• Sensivelmente 
ortogonal e 
cresce a  partir 
do Forte para o 
Sul. 

• Espaço aberto 
originado a partir 
da Igreja da Sé 
que nunca 
alcançou uma 
forma geométrica 
perfeita. 

• Praça d’armas 

•  Rua Norte,  
paralela ao rio, 
reta, estreita e 
curta. 

• Regularidade 

• Desiguais 
em malha 
sem rigidez 
ortogonal 

• Não se tinha 
evidência 

• As construções 
existentes no 
alinhamento das 
ruas. 

• Regularidade 

• No Forte e 
dentro da 
muralha 
coexistem as 
funções: militar, 
urbana e 
religiosa . 

16
22

-1
64

0 

• Igual ao 
primeiro 
período 

• Terreno mais 
elevado na  
Convento  

• Forte , Igrejas 
da Sé, São 
João, Carmo e 
Santo Antônio 

Santo Cristo e 
Mercedários 

• Sensivelmente 
ortogonal e se 
expande para o 
Bairro da 
Campina 
Sentido Norte. 

• Surgem mais 
praças originadas 
das clareiras 
abertas pelas 
Igrejas do Carmo, 
Santo Antônio e 
Mercês. 

• Geometricidade 

• Surge um 
caminho 
tortuoso e longo 
(Campina) 

• Ruas retas e 
transversais ao 
rio (Cidade) 

• Desiguais 
em malha 
sem rigidez 
ortogonal 

• Estreitos e 
paralelos 

• Formatos 
uniformes 

• As construções 
existentes no 
alinhamento das 
ruas. 

• Regularidade 

• Forte função 
militar e o 
Bairro da 
Cidade têm 
função civil e 
religiosa. 

16
41

-1
70

0 
 

• Mesmo do 
segundo 
período 

• St. Alexandre 
• Casa da 

Misericórdia e 
da Alfândega 

•  Fortim de 
São Pedro 
Nolasco 

• Capela dos 
Brancos e 
casa do 
Governador 

• Sensivelmente 
ortogonal e a 
expansão da 
cidade se dá no 
sentido rio 
interior. 

•  Surgem praças em 
frente a Santa 
Casa da 
Misericórdia e um 
espaço aberto em 
frente ao Palácio 
que no século 
XVIII será um tipo 
de praça regular e 
geométrica 

• Surgem ruas 
transversais no 
bairro da 
Campina  

•  Ruas desiguais 
• Surge paralelo 

ao Caminho de 
Santo Antônio 
outro Caminho 
tortuoso e longo 

• Desiguais 
em malha 
sem rigidez 
ortogonal 

• Estreitos e 
paralelos 

• Formatos  
uniformes 

• As construções 
existentes no 
alinhamento das 
ruas. 

• Regularidade 

• Forte função 
militar e o 
Bairro da 
Cidade e da 
Campina função 
civil e religiosa. 

Fonte: Pesquisa Bibliográfica 
Tabela 06 
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O Sítio  
 

“A cidade de Belém do Pará... está situada em uma ponta triangular sobre 
uma grande bacia ou rio chamado Pará, que terá três léguas e oferece uma 
vista deliciosa aos olhos”66 
 
“Situada às margens da baía do Guajará, braço secundário da 
desembocadura do rio Amazonas, Belém surge como elo estratégico da 
ligação entre o rio e o mar; Esse será sem dúvida seu atributo vital” 67 

 

Pelos relatos do Padre Morais e do historiador Christovão Duarte, fica claro, que a escolha 

do sítio atende às necessidades políticas portuguesas, pois com essa localização fica mais fácil o 

controle da foz e do curso do rio Amazonas, significando a posse  portuguesa do território. Além 

disso, houve uma preocupação com a própria geografia da área, cercada por rios e igarapés, 

propiciando um sítio urbano localizado em uma planície e junto ao pântano, mantendo o núcleo 

naturalmente abrigado de um ataque pelo interior. 

 

A cidade de Belém está construída sobre terraços de 8 a 12 metros de altitude, de topografia 

muito pouco movimentada. Esses pedaços de terras são cortados por pequenos igarapés, onde se 

destaca o Igarapé do Piri, o qual separa os dois núcleos, o antigo, denominado “Cidade” e o novo, 

denominado “Campina”. Esse igarapé circundava uma área apreciável da cidade, e originava a 

formação de uma grande bacia alagada que começava no sudoeste da cidade em direção às águas da 

baía do Guajará e do rio Guamá.  

 

Nesse aspecto, São Luís e Belém diferem, enquanto Belém se localizava em uma estreita 

faixa de terra confinada entre o rio e o pântano ou igarapé chamado Piri, São Luís localizava-se na 

ponta de um rochedo cercada por dois rios profundos, originando mais tarde a “cidade alta” e “cidade 

baixa”, mas, de qualquer forma, ambas tinham na escolha do sítio estratégias políticas e militares. 

   

Assim, Caldeira escolheu um sítio para lançar os fundamentos da povoação que se 

transformaria na cidade de Belém, a qual se desenvolveu com início no Forte do  Presépio  que  se 

tornou um reduto de guerra e abrigo dos colonos. O desenvolvimento da povoação  começou a  

expandir além das rústicas muralhas e dos portões do Forte, principalmente após a chegada de Pedro 

Teixeira trazendo apoio e reforços do Maranhão para ajudar na consolidação da Colônia. Inicia-se a 

construção da primeira casa religiosa fora dos muros do Forte, em 1617,  surgem caminhos de 

penetração ao seu interior e, paralela ao rio, a cidade crescia em função dos recursos locais disponíveis 

e sem mão-de-obra especializada.  

                                                 
66 – MORAIS José de. História da Companhia de Jesus na vice-província do Maranhão e Pará; publicada por Cândido Mendes de Almeida 

em memória I; Rio, 1860 e Serafim Leite, obra. p. 210. 
67 – DUARTE, Christovão Fernandes. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período Filipino in Revista Oceano 

n. 41, março de 2000. p. 5. 
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Belém se adapta às características naturais do seu sítio, uma planície próxima ao rio e 

cortada pelo igarapé Piri.  Muitas vezes esse igarapé serviu como obstáculo natural para o 

crescimentoda cidade, estancando as ruas quando chegavam à margem do pântano; foi o que 

aconteceu com o caminho denominado originalmente Cruz das Almas (Rua Arciprete Manuel 

Teodoro) que permitia o acesso ao hospício de São José edificado em 1749 para além do pântano, essa 

rua conservaria, na curvatura de seu traçado, a existência do pântano, que teve seu ensecamento no 

início do século XIX.   

 

 

Edifícios Marcantes ou Notáveis  
 

O Forte 

 
“Nessa ponta de terra elevada construiu com o auxílio do engenheiro-mor 
do Estado, Francisco Frias de Mesquita, um forte de forma quadrada, sendo 
que do lado do mar era apenas cercada de gabiões sobre uma muralha de 
pedra e alta, e entre os gabiões e sobre o resto da muralha foram colocadas 
peças de canhões”68 

 

A cidade de Belém, assim como São Luís, surge com o início do forte. Essas fortificações, 

juntamente com as várias igrejas que irão surgir na malha de Belém, marcam a cidade e servem como 

pontos estruturadores contribuindo para a sua expansão. O forte do Presépio, por exemplo, construído 

a princípio em madeira com cobertura de palha e posteriormente reconstruído durante o governo de 

Bento Maciel Parente com a denominação de forte do Castelo, foi fundamental na formação  da  

cidade,  iniciando  o  primeiro  aglomerado urbano de Santa Maria de Belém do Grão-Pará, pois serviu 

como ponto de partida para os colonos abrirem os primeiros caminhos que mais tarde viriam a dar 

origem às primeiras ruas da cidade de Belém do Pará.  

 

O forte do Presépio possuía uma forma quadrada e não apresentava grandes dimensões 

como a fortaleza de São Luís; ele era, na realidade, um fortim de madeira construído em 1616, no atual 

bairro da Cidade, mas que abrigava a tropa e artilharias na sua praça d’armas e uma tosca capela que 

abrigava uma imagem do Senhor Santo Cristo, fato que originaria, mais tarde, a Capela de Santo 

Cristo localizada próxima ao forte, a qual ficou conhecida como Capela de Santo Cristo do Forte. 

 
Outro forte que destacamos é o fortim de São Pedro Nolasco, construído em 1665 para 

proteção de Belém e localizado na Campina. Assim, Belém tinha sua malha composta  por  dois  

núcleos   distintos  onde o  mais   antigo,  Cidade,  era   protegido  pelo  forte  do  Presépio   e   o  mais 

novo, Campina, contava com a proteção do forte de São Pedro Nolasco. Esse forte foi construído em 

um local fronteiriço ao Convento dos Mercedários e em um terreno cedido por essa ordem religiosa, 

                                                 
68 – SARGES, Maria de Nazaré. Belém: Riquezas produzidas a Belle- Epoque (1870- 1920).Belém: Paka – Tatu, 2000. p. 38. 
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que exigiu que o fortim tivesse acesso por entre o terreno do Convento e que se chamasse São Pedro 

Nolasco, pois era o santo fundador dessa ordem. O fortim tinha forma de um triângulo isósceles com o 

vértice se alongando para o interior da baía do Guajará, atualmente existem alguns galpões no local 

onde esse fortim existiu. 
     

 

A Muralha  

 
“Belém aparece murada, com uma única rua chegando à porta que ficaria 
situada no eixo da terceira rua”69 
 
“A linha de fortificação abrangia, pelo lado de terra, parte da área que veio 
a ser a Praça Matriz (depois largo da Sé) e tinha do lado do norte um 
portão para a praia próximo onde havia desembarcado Francisco Caldeira 
Castelo Branco”70 

 

“Completando seu primeiro ano de existência em janeiro de 1617, 
empenhado no fortalecimento e na posse da Colônia, Belém começava a 
dilatar-se para além das muralhas frágeis de madeira trançada que 
circundavam o forte, fixando seus limites e garantindo sua proteção”71 

 

Pelo relato desses historiadores notamos que durante o primeiro século da existência da 

cidade de Belém esta possuía uma cerca de madeira a qual circundava o Forte do Presépio ou Forte do 

Castelo e a área da sua fundação, ou seja, o núcleo da Cidade que ficava à direita  do  alagado  do  Piri. 

Essa paliçada cercava a vila e comunicava-se com o exterior através de portas, o que permite falar que 

Belém foi fundada como uma praça fortificada. 

 

Essa paliçada foi descrita por alguns historiadores e pode ser observada na cartografia  mais 

antiga de Belém, a de 1640; ela mostra no seu desenho um traço mais forte que representa a muralha 

contornando todo o bairro da Cidade, envolvendo o forte do Presépio e poucas quadras existentes. 
 

 

As Igrejas 

 “A cidade, em decorrência de seu crescimento populacional começou a 
distanciar-se do sítio inicial e avança em direção à” Campina “,surgindo a 
princípio, as construções religiosas como a Catedral da Sé...”72 

 

 

As Igrejas também foram importantes na expansão da cidade, a exemplo da Igreja da Sé que 

foi a primeira obra arquitetônica a ser erguida na cidade de Belém, essencialmente urbana, sem 

qualquer vinculação com a praça de armas. Essa igreja que hoje corresponde a Sé,  foi construída pelos 

                                                 
69 – REIS FILHO, Nestor Goulart. Imagens das vilas e cidades do Brasil colonial (cd-rom). São Paulo, 2000. p. 397. 
70 – SARGES, Maria de Nazaré. Belém: Riquezas produzidas a Belle- Epoque (1870- 1920).Belém: Paka – Tatu, 2000. p.38. 
71 –MEIRA FILHO, Augusto. Evolução Histórica de Belém do Grão-Pará. Volumes I e II Belém:Governo do Estado do Pará, 1974.  p.59. 
72 – SARGES, Maria de Nazaré. Op. Cit. p. 43 
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padres capuchos, com o nome de Ermida de Nossa Senhora das Graças, logo após a fundação de 

Belém, no interior do forte, nesse momento era uma humilde capela. 

 

Com a intenção de permitir um acesso comum entre colonos e índios, sem comprometer a 

segurança do forte, a Ermida de Nossa Senhora das Graças que foi substituída pela igreja Matriz em 

1639, foi transferida para fora do forte, em um local denominado  “Sítio do Una”; essa edificação 

construída de madeira, barro e palha teve início em 1617 e foi concluída em 1619. A partir de então 

essa Ermida passou a constituir-se como centro de irradiação construtiva da cidade. 

 

Durante o governo de Bento Maciel Parente foi construída a segunda casa religiosa de 

Belém, a Capela de São João Batista, em 1622,  levando o crescimento da cidade até a rua São João. A 

terceira, foi a Capela de Nossa Senhora do Carmo, construída em 1626, no final da rua Norte, 

permanecendo até hoje, embora tenha passado por várias modificações arquitetônicas.  

 

A quarta casa religiosa edificada foi o Convento de Santo Antônio e sua Capela, 

reinstalando-se em um terreno alto e descampado à margem do rio e abandonando o velho hospício 

construído em 1617, no “Sítio do Uma”. Na época da sua construção ele ficava muito distante do resto 

da cidade e para se chegar até esse convento era necessário atravessar o igarapé do Piri,  percorrendo  

o “Caminho de Santo Antônio”, dando inicio à formação do segundo núcleo de Belém. Outras casas 

religiosas ainda surgiram nesse século, como a Capela e Convento de Santo Alexandre em 1653, 

localizados por detrás do forte do Presépio e a Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Brancos em 1661, localizada no núcleo da Cidade, próxima ao Carmo. 

 

Os templos religiosos e complexos conventuais são elementos que compõem a fisionomia 

da cidade portuguesa, entre elas a de Belém, sua importância urbanística é grande, pois os largos  que 

surgiam ao seu redor funcionavam como locais de densificação do tecido urbano.  

 

Além dos fortes, muralhas e igrejas destacam-se como edifícios notáveis na cidade de 

Belém, a Casa da Alfândega, construída em 1653, próxima ao forte do Presépio e o Palácio do 

Governador, construído em 1680, perto da igreja de São João Batista. 
 

 

A Malha  
 
“Entrou  logo  com  o  maior valor a dar princípios àquela cidade, que ele  
queria  regular  pelas  medidas  da  grandeza,  em  tudo  igual  ao  elevado     
ânimo    com    que   a     pretendia    idear.  Mandou primeiro levantar terra 
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com que se formou um bom parapeito e em que fez cavalgar os pequenos 
canhões que trouxera, o que deram o nome de Fortaleza...”73 

 
“Dividiu-se em dois bairros, um chamado a Cidade, da parte do Poente e o 
outro, da parte do Nascente, chamado a  Campina. Em um e outro se vêm 
todas as ruas direitas, à corda e ornadas de casas nobres e muitos palácios, 
que ainda na Europa conservaram este nome. E como a maior parte destas 
se acham junto à praia, fica sendo a cidade de uma perspectiva admirável... 
Na parte do triângulo, em  que  está  o Bairro da Cidade, tem uma bela 
praça ornada com suntuosas casas e com a Igreja e Colégio da Companhia 
de uma parte, e, defronte a Catedral. Desta parte correm para o Sul, três 
grandes ruas e duas de maior comprimento para o Bairro da Campina, que 
são as que dão comunicação entre um e outro bairro”74 

 

Mediante essas narrativas observa-se que já na fundação da cidade houve uma intenção de 

projetá-la de forma regular, embora não se tenha registro da participação dos engenheiros militares na 

sua origem. Caldeira propõe uma certa ortogonalidade para os fundamentos da cidade, a qual nasce a 

com origem no Forte do Presépio e esse será o ponto focal da ordenação métrica do seu traçado. O 

forte localizava-se entre o núcleo da Cidade, que tinha seus limites definidos geograficamente pelo 

Piri, e o núcleo da Campina. Esses dois se comunicavam através de uma ponte de madeira, construída 

sobre o Piri. 

 
“É inegável perante a história da urbanização de Belém a influência 
decisiva, e de certa maneira, primordial, dos religiosos que aqui 
construíram suas casas, seus conventos, suas capelas, suas ermidas e das 
quais o traçado recebia a maior contribuição para o seu desenvolvimento”75 

 
A tendência natural do crescimento da cidade era orientada no sentido do Forte e não muito 

longe ao rio; crescendo  nos  sentidos  norte  e  sul em relação à posição do Forte erguido entre as 

bacias dos rios Pará e Guamá. Em torno da Ermida de Nossa Senhora da Graça acentuava-se a 

principal célula de seu desenvolvimento. Esses centros religiosos, largo da Matriz, de  São João,  do 

Carmo, de Santo Antônio e depois das Mercês que se localizavam em cada ponto da cidade 

contribuíram no crescimento  de Belém. 

 
               Por volta de 1641, a povoação de Belém tem uma imagem constituída pelas primeiras 

artérias que começavam a se distanciar do centro da povoação; muitas, paralelas ao rio, outras, 

inversamente, cortavam as suas ruas primitivas formando pequenas quadras. A povoação se limitava a 

poucas ruas  e travessas, aos conventos e capelas e aos novos caminhos que surgiam e ultrapassavam a 

baixada do Piri, avançando para as terras planas e amplas da Campina. Percebe-se que o traçado da 

cidade começava a ser composto por duas malhas distintas, sensivelmente ortogonais respondendo à 

particularidade do sítio plano. 

 

                                                 
73 – MORAIS José de. História da Companhia de Jesus na vice-província do Maranhão e Pará; publicada por Cândido Mendes de Almeida 

em memória I; Rio, 1860 e Serafim Leite, obra. p. 134. 
74 – MORAIS José de. Op. Cit.  p.210. 
75 – MEIRA FILHO, Augusto. Evolução Histórica de Belém do Grão-Pará. Volumes I e II Belém: Governo do Estado do Pará, 1974. p.244. 
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O núcleo da Campina, inicia sua ocupação somente a partir de 1640, com a instalação da 

Igreja e Convento dos Mercedários.  Um novo pólo de atração formou-se em frente a essa  Igreja,  um 

largo, que depois se transformou em feira; surgiram também  duas novas ruas, a da Praia e a Travessa 

das Mercês, localizadas próximas a essa igreja. A consolidação da área deu-se por meio da construção 

da Casa da Misericórdia (1650), que hoje não existe mais, com a construção do Fortim de São Pedro 

Nolasco (1665) e com a abertura da rua São Vicente (1676), hoje chamada de Manuel Barata. 

 
Por volta de 1661, Belém apresenta novas ruas  transversais, que surgiram tanto na Campina 

quanto na Cidade, cortando as ruas primitivas, formando novas quadras ou quarteirões. No final do 

século XVII a cidade já tinha suas linhas mestras as quais orientariam o crescimento futuro da cidade.  

 
“Assim ao final do século XVII, já se pode verificar um claro vetor de 
expansão da cidade em direção ao novo bairro da Campina... Belém 
assistirá a transferência dos principais prédios administrativos para essa 
região”76 

 
Com a expansão da cidade para o lado da Campina houve a necessidade da criação de uma 

segunda freguesia, tendo como sede operacional a antiga Ermida do Rosário dos Homens Pretos, 

fundada em 1727, que posteriormente,  tornar-se-ia  um   belo   templo,   obra  de  Antônio  José 

Landi. Belém ganha também, nesse período, a Casa das Canoas, construída na administração de 

Alexandre de Sousa para abrigo das embarcações de serviços, pessoal, munições, situada próximo ao 

centro da cidade, em frente ao Palácio. 

 
“Enriquecida com essa responsabilidade de sediar a segunda freguesia da 
colônia, a ermida de Rosário, torna-se um novo núcleo de expansão da 
cidade nos domínios do bairro da Campina. Dali se irradiariam caminhos 
de penetração e o”   largo “fronteiro passaria a compor a primeira 
triangulação que se fixaria nessas regiões novas de Belém: Mercês (1640), 
Santo Antônio (1626) e Rosário (1727)... As casas de Deus, os conventos, as 
humildes capelas por mais modestas que fossem, davam, como deram, à 
cidade de Belém em sua época tipicamente colonial, os eixos primordiais de 
sua evolução urbana”77 

 
Nota-se que o desenho da cidade de Belém, desde os primeiros tempos, evidenciaria uma 

cidade regulada, mesma que ela não tenha tido um plano formal elaborado por um engenheiro, como 

ocorreu em São Luís-MA; predomina uma intencionalidade no seu traçado, com predomínio de ruas 

retas. 

 
 
A Praça  

 

A  primeira praça de Belém foi, sem dúvida, a  praça d’armas que se localizava no interior 

do forte e onde se instalavam as baterias pesadas dos militares. As demais praças surgiram aos poucos, 

                                                 
76 – DUARTE, Chistóvão Fernandes. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período filipino in Revista Oceano nº 

41, março de 2000. p.6. 
77 – MEIRA FILHO, Augusto. Evolução Histórica de Belém do Grão-Pará. Volumes I e II Belém: Governo do Estado do Pará, 1974. p. 482. 
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em decorrência dos largos e terreiros à frente das Igrejas e do Palácio. Este é o caso do largo em  

frente da Sé, a princípio uma clareira, que aos poucos foi tomando uma forma geométrica, resultando 

numa praça, a primeira sem vinculação militar.  
 

As praças sempre foram pontos de focalização urbanística, e, no caso de Belém, surgem  

com origem nas Igrejas e Conventos, fixados em regiões distantes, tornando-se pontos de interesse  

dos moradores, estimulando a expansão e crescimento da cidade. Como exemplo, destacamos o espaço 

aberto que surgiu em frente a Igreja de Nossa Senhora das Graças, a praça da Matriz, hoje Largo da 

Sé; esse elemento,  involuntariamente, comandaria o primeiro traçado urbano de Belém, e seria o 

ponto inicial de sua expansão natural. 

 
“Em torno da Ermida de Nossa Senhora da Graça acentuava-se a principal 
célula de seu desenvolvimento. Os conventos, igualmente, em cada ponto da 
urbe, contribuíram para que a sua posição permitisse também a formação 
de um eixo de irradiação no crescimento da cidade. Assim, teve papel 
saliente, decisivo, os largos que, aos poucos, foram se abrindo em frente 
dessas casas religiosas, no centro e nos extremos do povoado: largo da 
Matriz, de São João, do Carmo, de Santo Antônio e das Mercês”78 

 
 “Lado a lado coexistiram assim em Belém duas praças com funções 
distintas, que correspondem a momentos diferentes da construção da 
cidade, as diferentes tradições e culturas arquitetônicas e os diferentes 
modos de fazer a cidade e que coerentemente assumem formas distintas. A 
praça da Sé é o tipo de praça urbana  mais  corrente  na  tradição  
portuguesa, que nasce a partir de funções que nela se localizam e que só 
progressivamente se formaliza, numa associação estreita entre funções e as 
formas dos edifícios que nela vão sendo construídos e a própria forma da 
praça. Geralmente esse tipo de praça nunca assume uma forma geométrica 
perfeita. Na praça do Palácio do Governo, temos um tipo de praça regular e 
geométrica, construída de acordo com modelos eruditos, mas inserindo-se 
num tecido urbano existente”79 

 

Com o crescimento da cidade estruturaram-se duas grandes praças centrais de Belém. Uma 

dessas praças  estruturou-se progressivamente no decorrer do século XVII, no terreno que separava a 

cidade da Fortaleza, em cujo espaço foram sendo construídos a Igreja Matriz, Colégio dos Jesuítas  e 

Casa de  Câmara e Cadeia, mas  nunca assumiu  uma  forma geométrica perfeita. A segunda praça 

central somente no século XVIII se desenvolverá, associada à construção do Palácio do Governo; essa 

praça de forma regular geométrica foi construída de acordo com modelos eruditos, mas inserindo-se 

num contexto urbano já existente. 

 

A praça é um dos principais elementos estruturadores da cidade  portuguesa  ou  de matriz   

portuguesa, isso pode  ser   visto claramente no desenho de Belém. Eram locais de focalização, onde se 

concentrava a Igreja Matriz e era dela que saiam ou convergiam as principais ruas. Em Belém, por 

exemplo, no núcleo da Cidade encontramos uma bela praça ornada por casas suntuosas e pela Igreja, 

                                                 
78 – MEIRA FILHO, Augusto. Op. Cit. . p.244 
79 – REVISTA URBAN nº 2. As formas urbanas das Cidades de Origem Portuguesas. In Internet, Urban.iscte.pt. p.23. 
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Colégio e Catedral e, originando-se nela saem para o sul, três grandes ruas responsáveis pela expansão 

desse núcleo. 

 

 
As Ruas  

 

A freguesia “Cidade” nasceu em torno da clareira da Matriz e as primeiras ruas que eram: 

rua do Norte (atual Sirqueira Campos), rua do Espírito Santo (atual Dr. Assis), rua dos Cavaleiros 

(atual Dr. Malcher), rua São João (atual D. Thomazia Perdigão) e, transversais a essas ruas, se tinha as 

travessas: da Residência (atual Vigia), da Atalaia (atual Joaquim Távola), d’ Águas das Flores (atual P. 

de Albuquerque) e Barroca (atual Gurupá). Esse pequeno núcleo era limitado pelo forte e pelo igarapé 

do Piri. 

 

 
“O núcleo pioneiro compreende um conjunto de quatros ruas principais, 
perfeitamente coordenadas e dispostas em leque convergindo 
estrategicamente para o forte. A primeira junto ao rio chamou-se rua do 
Norte, desenhando no solo um registro       de       orientação      geográfica       
que      invoca,simultaneamente, a proteção do forte que lhe ficava em frente 
e o rumo da Metrópole ao que se ligava a cidade. A seguir”, abrindo o 
leque “em direção ao pântano, vinham as ruas do Espírito Santo, dos 
Cavaleiros, e rua São João. Quatro travessas cortavam, nos sentidos leste-
oeste o feixe de ruas acima descrito. Foram elas a travessa da Residência, 
da Atalaia, da Água de Flores e da Barroca. As travessas buscavam 
estabelecer um certo paralelismo entre si, sem qualquer inflexão que as 
afastasse de sua intencional regularidade”80 

  

Dessa forma, tem-se que foi, com início no local onde estavam o Forte e a Ermida de Nossa 

Senhora da Graça, que surgiram as primitivas artérias de Belém. De acordo com a narrativa do 

historiador Duarte, nota-se ainda a preocupação com o ordenamento dessas ruas, demonstrando uma 

nítida intenção de regularidade, em linha reta., paralelas ao rio e penetrando para o interior. 
 

A  freguesia da Campina inicia com a abertura do Caminho de Santo Antônio, também 

chamado de rua João Alfredo, se tratava de um caminho simples de penetração na mata e que ligava o 

convento de Santo Antônio até o forte. Paralelo a esse caminho surgiu a rua da Praia (atual 15 de 

Novembro) situada à margem da baía do Guajará. Depois, surge também paralela ao caminho de Santo 

Antônio (que nesse período era o ponto mais avançado da floresta que circundava Belém) a rua São 

Vicente, atual Manual Barata e com o crescimento da cidade novas ruas transversais surgem cortando 

as ruas primitivas. 
 

“Como se processara no bairro da Cidade, igualmente no bairro da 
Campina novas transversais cortavam as ruas primitivas, isto é no sentido 
norte-sul elas formavam as primeiras quadras e quarteirões rasgados no 

                                                 
80 –DUARTE, Christovão Fernandes. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período Filipino in Revista Oceano n. 

41, março de 2000. p. 157. 
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rumo indicados, normais aos caminhos iniciais fixados na linha leste-oeste, 
aproximadamente”81 

 

Nesse relato de Meira Filho observamos que as ruas do Pelourinho (7 de Setembro), São 

Mateus (Padre Eutíquio), Pacinho (Campos Salles), das Mercês (Furtuoso Guimarães), da Gaivota (1 

de Março), das Mirandas (Pres. Vargas), se prolongavam também em linha reta, no sentido norte sul, 

até encontrar a margem do pântano formado pelo igarapé Piri, o qual, nesse período, era um obstáculo 

natural da expansão dessas ruas, transposto somente no início do século XIX. 
 
 

As Quadras  
 

Pela cartografia mais  antiga de Belém, de 1640, onde vemos a freguesia da Cidade logo nos 

primeiros anos de sua fundação, aparecem algumas quadras sem muita rigidez ortogonal e na sua 

maioria apresentando forma retangular. Essa falta de rigidez ortogonal nas quadras da Cidade se 

repetem nas quadras da nova freguesia, a Campina.  
 

“As  plantas  setecentistas citadas revelam ainda a existência de uma certa 
irregularidade do desenho das quadras no entorno do conjunto das Mercês – 
Santa Casa, indicando uma ocupação menos controlada e, portanto  mais 
afeitas ao processo de crescimento aditivo resultante de períodos de lenta  
maturação  do tecido urbano: O mesmo não se se verifica no tecido urbano 
resultante da ocupação do restante do bairro, onde prevalece uma clara 
intenção de regularidade”82 

 

Embora Belém não tenha essa regularidade tão rígida como São Luís, ela também apresenta 

um conjunto de quarteirões com forma retangular alongada às vezes de diferentes proporções. De 

acordo com o relato de Duarte e observando os mapas antigos  de Belém verificamos que na freguesia 

da Campina,  no trecho próximo a Igreja das Mercês e a Santa Casa, apresenta quarteirões irregulares. 

Somente com o crescimento dessa freguesia no sentido do Igarapé Piri, o desenho desses quarteirões 

mostra que os mesmos tornam-se mais uniformes, demonstrando a preocupação com a regularidade.  

 
 
Os Lotes  

 
“A cidade implantada num sítio plano, era constituída por duas malhas 
urbanas distintas construídas simultaneamente e cada uma delas 
sensivelmente ortogonais”83 

 
A cidade de Belém foi fundada em meados do século XVII, promovida diretamente pela 

Coroa Portuguesa. Segundo Nestor Goulart, essas cidades geralmente eram de maiores dimensões, 

                                                 
81 –MEIRA FILHO, Augusto. Evolução Histórica de Belém do Grão-Pará. Volumes I e II Belém:Governo do Estado do Pará, 1974. p. 41 
82 – DUARTE, Christovão Fernandes. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período Filipino in Revista Oceano 

n. 41, março de 2000. p. 7. 
83 – REVISTA URBAN nº 2. As formas urbanas das Cidades de Origem Portuguesas. In Internet, Urban.iscte.pt. p. 22. 
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além de planejadas e construídas por arquitetos ou engenheiros militares, os quais adotavam  traçados 

regulares, concebidos de acordo com um padrão geométrico, tendendo para uma organização 

ortogonal de ruas e quarteirões.  Esses  quarteirões eram  constituídos por uma sucessão de estreitos 

lotes urbanos paralelos uns aos outros e orientados no mesmo sentido, com uma fase para a rua 

principal, formando uma estrutura de loteamento também regular. 

 

Os lotes de Belém, aproveitam as antigas tradições urbanísticas de Portugal, cujas origens 

remontam às cidades medievo-renascentistas da Europa. Eles tinham tipo bem definido e uniforme 

com cerca de 10 metros de frente e de grande profundidade e que até hoje ainda podem ser vistos na 

malha da cidade. 

 

 

O Alinhamento 

 

Pela cartografia de 1640 já se percebe a preocupação com o alinhamento, as poucas casas 

existentes apresentavam-se todas no alinhamento das ruas onde essas edificações preenchiam todo o 

quarteirão, não existiam recuos laterais entre uma edificação e outra e o espaço livre que sobrava era 

na parte interna das quadras, lembrando as quadras das cidades medievais, onde as casas pareciam 

uma muralha protegendo um espaço comum. Ainda observando essa  mesma cartografia, vemos outras 

edificações construídas na freguesia da Campina, esta ainda não apresentava formações de quadras, 

mas mesmo assim as casas mostram-se alinhadas nas ruas e apresentando afastamento entre uma e 

outra.  

 

“Adquiria o secular povoado, as características de cidade, seus 
arruamentos (alinhados), suas moradas (risonhas), seu traçado e sua 
expansão continental, já proporcionavam a Belém o aspecto promissor que 
alcançaria em seu futuro. Igrejas e conventos disseminados do Ocidente 
para o Oriente, torres e campanários, fachadas brancas aconchegadas à 
orla do rio, completavam sua perspectiva e seu encantamento”84 

 

 Com o passar do tempo, Belém continua a se preocupar com seu alinhamento e na segunda 

metade do século XVIII a cidade apresenta uma grande evolução propiciada pelo crescimento 

econômico, e isso se reflete no traçado da cidade a qual apresenta-se cada vez maior com ruas e casas 

alinhadas, várias igreja e largos.  
 

  

Usos  
 
“ ... e continuando Francisco Caldeira a mesma derrota por um largo rio 
com poucos dias de viagem, escolheu o sítio que lhe parecia mais 

                                                 
84 – MEIRA FILHO, Augusto. Evolução Histórica de Belém do Grão-Pará. Vols. I e II Belém: Governo do Estado do Pará, 1974. p. 498. 
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conveniente para a praça de armas da sua conquista, a que chamou logo 
Grão-Pará...”85 

 

Nos primeiros anos da colonização brasileira, a organização espacial dos centros urbanos 

estava intimamente relacionada com as atividades militares. Os portugueses precisavam resguardar a 

posse do território contra os ataques dos índios e também contra as nações rivais, como franceses  e  

holandeses. Belém também surgiu com início em uma fortificação militar, com o intuito de efetivar a 

conquista portuguesa no norte do Brasil iniciada com a fundação do forte de São Felipe, em São Luís-

MA, e aos poucos foi consolidando-se como aglomerado urbano. 

 

A maioria das povoações fundadas no Brasil, possuíam cercas ou muros que as envolviam. 

Essas primeiras fortificações eram precárias e serviam apenas para atender às necessidades imediatas 

da povoação, somente aos poucos foram sendo melhoradas. Na cartografia de 1640 vemos Belém e o 

pequeno fortim envolvidos por uma cerca de madeira trançada, a qual ligava-se ao exterior através de 

um portão, isso nos  mostra  a  preocupação  com  a  defesa  onde  a função inicial era militar. Somente 

aos poucos a cidade ultrapassava esse recinto fortificado, expandindo-se e agregando outras funções 

(comercial, religiosa e residencial) que irão se sobrepor à militar. 

 
O estudo das características urbanísticas nos forneceu informações sobre o sítio, edificações 

marcantes, malha, praça, ruas, quadras, lotes, alinhamentos e usos, que compõem a forma  urbana de 

Belém,  durante o século XVII (Ver Tab. 7). Com esses dados foi possível compararmos Belém com a 

cidade de São Luís, onde detectamos muitas semelhanças e algumas diferenças entre seus elementos 

urbanísticos, além disso confirmamos a influência renascentista sofrida pelas duas cidades. 

 
São Luís e Belém surgem, inicialmente, com função militar iniciando seu povoamento com 

origem na implantação dos fortes, seus edifícios marcantes são os mesmos, destacando-se, 

principalmente, as igrejas; as praças estruturam-se associadas às igrejas ou Palácios, seus lotes  são de 

formato retangular e seus edifícios não têm recuos constituindo alinhamentos regulares.  

 
Entre os elementos urbanísticos que diferem entre as cidades de São Luís e Belém, 

destacamos a malha, as ruas e as quadras. São Luís, por exemplo, segue mais à risca as orientações das 

ordenações, apresentando um damero perfeito, compostos por ruas retas e quadras com formatos 

quadrados. Já em Belém vemos uma malha constituída por dois núcleos sensivelmente ortogonais 

compostos por ruas retas,  outras tortuosas e quarteirões de formato retangulares. Outro elemento que 

diferencia uma cidade da outra foi a escolha do sítio, embora ambas sejam litorâneas e tenham tido 

preocupações com a defesa, São Luís  foi implantada em uma elevação enquanto Belém em uma 

planície.

                                                 
85 – BERREDO, Bernado Pereira. Anais Históricos do Estado do Maranhão. Documentos Maranhenses, 1905.  p. 115 
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                                                                     Belém – PA 

 

 
Fonte: Pesquisa Bibliográfica 
Tabela 07 

CATEGORIAS ANALÍTICAS 

Sítio 
Edificações 

Marcantes ou 
Notáveis 

Malha Praça Ruas Quadras Lotes Alinhamentos Usos 

• Localizado 
numa 
planície 
próximo ao 
Igarapé, 
situada entre 
o rio Guamá 
e a baía do 
Guajará 

 
 

• Igrejas 
• Fortes 
• Palácios 
• Muralha 
• Casa da 

Alfândega 

• Intenção de 
forma regular 
embora não 
tenha um plano 
prévio 
• Forma duas 

malhas 
distintas 
(Campina e 
Cidade) 
sensivelmente 
ortogonais 

 

• Surgem próximo 
às Igrejas e como 
elas funcionam 
como ponto de 
formação e 
consolidação da 
malha 

• Praça da Sé onde 
está a Igreja, 
Colégio dos 
Jesuítas e Casa 
de Câmara não 
assumiu  forma 
geométrica 
perfeita  

•  Praça do Palácio 
do Governo é um 
tipo de praça 
regular e 
geométrica 
construída de 
acordo com 
modelos eruditos 

 

• À corda  
•  Predomínio 

de ruas retas  
•  Núcleo 

primitivo 
compreende um 
conjunto de 4 
ruas paralelas 
ao rio e outras 4 
que as cortam 
no sentido 
leste-oeste 

• No núcleo de 
extensão surge 
um caminho 
longo e 
tortuoso, o 
caminho de 
Santo Antonio 

• Paralelas e 
transversais a 
esse caminho 
surgem novas 
ruas 

• Quarteirões de 
forma retangular 
alongada às vezes 
de diferentes 
proporções 

• Certa 
irregularidade 
dos quarteirões 
localizados 
próximo ao 
conjunto das 
Mercês e Santa 
Casa  

• Com o 
crescimento da 
Campina os 
quarteirões 
tornam-se mais 
uniformes 

 

• Lotes de 
formatos 
irregulares 

•  Estreitos 
lotes urbanos 
paralelos uns 
aos outros, 
com fase para 
a rua 
principal,  

• Loteamento 
regular 

• Formatos 
uniformes 

 

• Ruas e casas 
alinhadas 

• Regularidade

• Residencial, 
comercial e 
militar 
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No quinto capítulo desse trabalho estudamos Damão mediante os mesmos elementos 

urbanísticos (sítio, edifícios marcantes, malha etc.) para conhecermos sua forma e compararmos com 

as cidades de São Luís e Belém, com o objetivo de verificarmos as semelhanças e diferenças dos seus 

elementos urbanísticos e  esclarecer  qual o legado renascentista transposto para essas três cidades.  
 

 

5   ESTUDO COMPARATIVO: São Luís, Belém e Damão 
 

 

5.1  A Cidade de Damão 
 

 

O universo urbanístico português é muito vasto e suas experiências estão espalhadas, de 

maneira geral, em cinco grandes grupos geograficamente distintos: o Norte da África, a Ilha Atlântica, 

a Costa Africana, o Oriente Médio e o Brasil. Mas para o estudo comparativo com acidades de São 

Luís e de Belém escolhemos a cidade de Damão, situada na costa ocidental da Índia, ao norte de 

Bombaim, que foi construída em 1559, ou seja, na segunda metade do século XVI consolidando-se 

depois até meados do século XVII. Sua escolha deve-se ao fato de ser uma das cidades onde melhor se 

observa a aplicação dos ideais renascentistas que, para os portugueses, cumpriam melhor os objetivos 

de afirmar uma efetiva presença do ponto de vista militar, político e  cultural;  é  uma  cidade  litorânea 

como São Luís e Belém, além disso, assim como aconteceu em São Luís do Maranhão, no Brasil, 

Damão  também possuiu um plano prévio atribuído ao engenheiro militar João Batista Cairato (Ver 

Fig. 18). 

 
 
O Sítio  

 
“... Meleapor e Damão surgem desde o início como implantações no 
continente, mas também claramente costeiras e adossadas a braços de rios 
ou a barras fluviais”86  

 

Damão foi fundada em um sítio elevado entre o rio Ganga e o mar, no início era um pequeno 

fortim quadrangular que cumpria seu papel de ponto de defesa, depois surge uma cidade fortificada 

que encontrou condições para o seu crescimento, como um bom abastecimento d’água. 
 

A localização dos núcleos estudados, São Luís, Belém e Damão é sempre costeira ou litoral, 

quer em rios quer oceânica, isso mostra uma preferência na forma de ocupação do sítio, procurando 

sempre posições estratégicas que cumpram as funções de defesa e de transporte. 

 

                                                 
86 – FERNANDES, José Manoel e Janeiro, Maria de Lurdes. Elaboração de Uma base de Dados sobre as Estruturas Urbanas da Expansão – 

Aplicação à Análise de Alguns Espaços Urbanos de Influência Portuguesa na Índia. In Universo Urbanístico Português, 1415 – 1822. 
Coimbra, 1999. p.664. 
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Figura 18 – Planta da cidade de Damão (século XVI) 
Fonte: Arquivo Virtual da Cartografia Portuguesa 
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Edificações marcantes ou notáveis  
 

“Na  cidade  portuguesa,  os  edifícios públicos,  civis  ou  religiosos, 
localizados  em  pontos  proeminentes   do   território   e   associados a   
uma   arquitetura    mais   cuidada   que   se    destacava na malha urbana, 
tinham um papel estruturante fundamental na organização da cidade”87 

 

Damão, assim como várias cidades portuguesas, apresenta edificações que organizam a 

configuração urbana como a Casa da Alfândega, a Casa de Câmara e Cadeia, a Fortaleza, o Palácio do 

Governador, a Igreja Matriz e o Colégio dos jesuítas. Cabe  destacar a cidadela de forma quadrada, no 

centro da cidade, com a casa do governador e a Fortaleza também de perímetro regular. A fortaleza de 

Damão é uma das edificações mais marcantes e tinha a forma de muralha; ela cercava toda a cidade e 

tinha um fosso que se unia ao mar,  possuía  ainda duas  aberturas  ou  portas  que   ligavam   a   cidade  

ao exterior. Essas edificações também estão presentes nas cidades de São Luís do Maranhão e Belém 

do Pará. 

 

 
A Malha 
 

“... Apenas Damão é exceção, mostrando uma retícula quase 
geograficamente perfeita...”88 

 

A malha de Damão foi desenhada pelo engenheiro Cairato com uma quadrícula ortogonal, 

quase perfeita, originando uma Cidade-Fortaleza com ruas e quarteirões de tamanhos constantes, com 

extensão máxima de 600 a 800 metros, limitada pelos muros da Fortaleza. 

 
Nesse ponto Damão aproxima-se muito da cidade de São Luís do Maranhão, principalmente 

no aspecto da dimensão, escala e da malha reticulada. Embora elas tenham sido produzidas em épocas 

diferentes as duas estão ligadas ao desenho do urbanismo militar, erudito, apresentando uma rede de 

ruas ortogonais e quarteirões quadrados. Mas as duas cidades também se diferenciam em alguns 

aspectos, como o fato de São Luís, na segunda metade do século XVII, apresentar um caráter de 

cidade aberta, enquanto que Damão apresenta um caráter de cidade fechada, aparecendo no seu 

perímetro muralhas com bastiões nos  ângulos  mostrando  que  a  necessidade  de  defesa  predominou  

sobre  as outras dimensões, como exemplo o comércio.  Já  Belém, embora não tenha se estruturado 

com base em um  plano   prévio,   apresenta-se   sensivelmente   ortogonal   e   seguindo  uma  certa  

regularidade de quarteirões, ruas, lotes e alinhamentos, incorporando também as variáveis 

específicas do local, como a história e a geografia dessa região. 
 

                                                 
87 – REVISTA URBAN nº 2. As formas urbanas das Cidades de Origem Portuguesas. In Internet, Urban.iscte.pt. p. 6 
88 – FERNANDES, José Manoel e Janeiro, Maria de Lurdes. Elaboração de Uma base de Dados sobre as Estruturas Urbanas da Expansão – 

Aplicação à Análise de Alguns Espaços Urbanos de Influência Portuguesa na Índia. In Universo Urbanístico Português, 1415 – 1822. 
Coimbra, 1999. p. 664 
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A Praça 

 
“Ocupando este lugar canônico para a virtual implantação da praça, o 
espaço do quarteirão fronteiro à Igreja do Rosário, à” portada terra, “a um 
convento ao colégio e à  Sé  dos  jesuítas,  deu origem  à sua substituta. 
Entre as duas portas únicas, a de” terra “e a do” mar “desenvolve-se a rua 
principal tendo à ilharga a praça e o Palácio do Governador”89 

 
“O módulo que desenha a praça está em proporção com a largura de 
algumas ruas, com a profundidade de quarteirões e com a frente de edifícios 
principais, nomeadamente a Igreja Matriz”90 
 
 

A cidade do Renascimento referenciava-se em praças geométricas e proporcionais, onde 

seu  tamanho  era  definido  pelo  número  de  habitantes  da   cidade.  Esses  espaços  se  estruturavam 

associados às edificações religiosas e  civis  que  surgiam  na  cidade.  As  cidades  portuguesas  ou  de 

origem portuguesa a partir do século XV freqüentemente tinham mais que uma praça associada à 

determinada função: a praça de caráter civil associada ao edifício da Câmara ou a um edifício 

administrativo e a praça religiosa normalmente associada à Igreja Matriz, ao Convento ou 

Misericórdia, essa divisão das funções nas praças também ocorreu em Damão. 
 

A regularidade do traçado em quadrícula e a configuração da praça que vai sendo adequada 

de acordo com as funções que recebe e, funcionando como ponto nodal em que se entrecruza a 

definição de outros elementos da cidade, denotam claramente a influência renascentista sobre a cidade 

de Damão. Ou seja, as praças ou largos apresentam-se sempre mais do que dois, sendo uma 

persistência de valores urbanísticos trans-medievos, onde se separam os poderes centrais de Estado, 

religioso, municipal, comercial e a aristocracia. Essa separação presente em Damão é verificada 

também na cidade de Belém onde, ao longo dos séculos XVII e XVIII, estruturam-se duas praças 

centrais. Na primeira, está localizada a Igreja Matriz, o Colégio  dos  Jesuítas  e  a  Casa  de  Câmara  e 

Cadeia e na segunda praça está o Palácio do Governo. Em São Luís também verificamos a presença 

dessas praças que se formam ligadas às Igrejas ou ao Palácio, onde se destaca a praça em frente ao 

Largo do Carmo de inspiração renascentista com forma regular. 

 

 

As Ruas 
 

“O caso de Damão merece uma referência especial: dada a sua rede mais 
puramente ortogonal”91 

 

                                                 
89 – ROSSA, Walter. A cidade portuguesa: da Estética Barroca ao fim do Classicismo. Portugal, Mimeo. p. 283. 
90 – OLIVEIRA, Marta. O Desenho da cidade: contribuição para o seu estudo. pág. 79 – 98 . In Colóquio Internacional do Universo 

Urbanístico Português 1415- 1822. p. 85. 
91 – FERNANDES, José Manoel e Janeiro, Maria de Lurdes. Elaboração de Uma base de Dados sobre as Estruturas Urbanas da Expansão – 

Aplicação à Análise de Alguns Espaços Urbanos de Influência Portuguesa na Índia. In Universo Urbanístico Português, 1415 – 1822. 
Coimbra, 1999. p. 665. 
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A influência da tratadística renascentista a partir do final do século XVII, é verificada pela 

adoção dos seus modelos teóricos, que se traduzem principalmente  em  traçados  regulares.  Na  

Índia,onde foi necessário afirmar essa presença portuguesa, surge Damão apresentando essas 

regularidades no seu traçado, nas suas ruas quase sem distinção entre ruas primárias e secundárias, 

apresentando uma orientação dominante segundo os quadrantes norte e sul. 
 

Mesmo apresentando uma rede ortogonal, uma rua se destaca: é a principal, designada de 

“direita”, ligando as duas portas de mar e de terra no sentido norte-sul e os largos. Essa Rua Direita é 

praticamente um modelo fixo de produção da cidade portuguesa, seja ela de padrão irregular ou de 

padrão regular do tecido urbano. 
 

A rua Direita constituía-se como um eixo estruturador e gerador da malha urbana e essa rua 

ligava os elementos urbanos mais importantes de Damão, nessa rua estava o Palácio do Governador , a 

Igreja Matriz e a Casa de Câmara. 
 

A regularidade das ruas e a orientação por meio dos pontos cardeais fazem com que Damão 

se torne muito semelhante a São Luís, principalmente as ruas traçadas por Frias. Em Belém, as ruas 

também são orientadas de acordo com os pontos cardeais, mas as ruas não são tão ortogonais como 

nas duas outras cidades. 
 
 
Quadras  
 

“Ao norte do rio Ganga existia uma povoação, mais foi sobre a plataforma 
elevada situada no ângulo do mar (a poente) com a margem   esquerda   do   
rio   (a sul),   onde   João   Batista   Cairato, engenheiro-mor da Índia entre 
1583 e 1596, construiu uma cidade fortificada que previamente delineara... 
uma cidade rigorosamente regular composta por quarteirões quadrados 
cujo módulo é a quarta parte do fortim pré-existente”92 

 

Pela descrição de Walter Rossa e observando a cartografia de Damão nota-se a presença da 

retícula com quadras quadradas  quase sem variações  nas  suas  dimensões,  mostrando  influência dos 

tratados renascentistas.  Assim, as quadras de Damão apresentavam-se de tamanho e formas quase 

constantes e dimensões reduzidas, originando uma quadrícula perfeita e quadras simétricas.  
 

A malha e as dimensões das quadras de Damão assemelham-se bastante às de São Luís do 

Maranhão; Já Belém, apresenta quadras de maiores proporções e de formas variadas com 

predominância de quarteirões retangulares. 
 
 

                                                 
92 – ROSSA, Walter. A cidade portuguesa: da Estética Barroca ao fim do Classicismo. Portugal, Mimeo. p. 283. 
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Lotes 
 

“Damão, a última das conquistas portuguesas no Oriente, é de facto a 
única” cidade ideal do Renascimento “da Índia portuguesa, planejada e 
erguida por um engenheiro italiano durante a dinastia filipina” 93 

 

A cidade de Damão foi construída com base em um plano prévio e assim como suas praças 

e ruas, os seus lotes também foram traçados no terreno por meios de cordas e piquetes fazendo com 

que a cidade se apresentasse ordenada e regulada como deveria ser a “cidade ideal do Renascimento”. 
 

O engenheiro italiano que projetou Damão adotou padrões geométricos regulares onde as 

ruas  principais  são  cortadas  por  outras  transversais  segundo  ângulos  de  mais ou menos 90 graus, 

originando estruturas de quarteirões e loteamentos regulares. As dimensões e os números dos  lotes  de 

cada quarteirão, assim como a dimensão dos lotes individuais apresentava-se de forma constante, 

geralmente de formato retangular. São Luís e Belém também apresentam um loteamento regular, onde 

os lotes geralmente são de formatos retangulares e traçados por meio de cordas e piquetes. 

 
 
Alinhamentos  
 

 À volta do núcleo do primitivo castelo de 1534, que se vê ao centro, cresceu 
a vila que Cairato regularizou, fabricatta alla maniera italiana: uma 
“cidade ideal” cercada de muralha com 10 baluartes, como Palmanova, na 
Itália “94 
 

 
Os autores são unânimes ao falarem da cidade de Damão como sendo uma cidade com 

retícula quase geometricamente perfeita, apresentando uma fortificação de perímetro regular, a 

disposição das muralhas com bastiões nos ângulos e a localização da cidadela no centro da cidade. A 

leitura da cartografia da cidade reafirma o que dizem os historiadores, pois nela percebemos o aspecto 

uniforme das ruas, com edificações construídas sobre o alinhamento das vias públicas e sobre os 

limites dos terrenos. 
 

Os alinhamentos das cidades de Damão, São Luís e Belém eram semelhantes, onde 

coincidiam com os limites do lote, sem recuos laterais e frontais. 

 

Usos  
“A categoria inicial dos povoados... foi dominantemente a de feitoria ou 
fortificações”95 

                                                 
93 – ROSSA, Walter. A cidade portuguesa: da Estética Barroca ao fim do Classicismo. Portugal, Mimeo. p. 283. 
94 – MOREIRA, Rafael. Fortaleza s do Renascimento. In A Arquitetura Militar na expansão portuguesa. Porto, 1994. p. 142. 
95 – FERNANDES, José Manoel e Janeiro, Maria de Lurdes. Elaboração de Uma base de Dados sobre as Estruturas Urbanas da Expansão – 

Aplicação à Análise de Alguns Espaços Urbanos de Influência Portuguesa na Índia. In Universo Urbanístico Português, 1415 – 1822. 
Coimbra, 1999. p. 665. 
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A função inicial de Damão foi alternativamente a de instalação comercial ou a de posto 

defensivo cidade-fortaleza, mas depois evoluiu para uma síntese de ambas as funções passando a 

agregar a função militar, religiosa, comercial e residencial. O sentido inicial da cidade de Damão foi o 

mesmo que ocorreu com as duas cidades do norte do Brasil, São Luís e Belém, ambas fundadas com 

começo em um forte com funções militar e comercial para depois agregar as funções residencial e 

religiosa. (Ver Tab. 8) 

 

5.2  O Legado Renascentista 

 

Os elementos característicos da forma urbana mostram que, nas cidades em estudo, o sítio 

escolhido era preferencialmente junto à foz dos principais rios da região os quais tivessem um porto 

em que os navios pudessem ancorar. A povoação era estrategicamente escolhida e surgiam como 

núcleos fortificados entre a terra e o mar, o que permitia que os portugueses protegessem e 

fiscalizassem o escoamento da produção. São Luís difere um pouco de Belém quanto  à  topografia  do 

terreno, a primeira foi construída em uma colina elevada cerca de 15 metros, Belém surge em um 

terreno plano próximo ao pântano, já Damão surge também em um terreno elevado, mas todas com 

fartura de fontes de água. 

 

Damão assemelha-se mais com São Luís, por ter sido implantada em uma plataforma 

elevada.  Mas como nas  duas cidades brasileiras, ela também é claramente costeira,  cercada por 

braços de rios e propícia à implantação do porto. Vemos que essas cidades seguiram as orientações das 

Leis das Índias, quanto à escolha do sítio que, segundo as ordenações, deveriam estar claramente 

associadas com a preocupação defensiva. 

 

Outro elemento comum entre as três cidades e que ainda está ligado ao sistema de defesa, é 

o Forte, pois tanto São Luís, Belém e Damão cresceram à sombra dele. Na primeira cidade temos o 

Forte de São Filipe, de maiores proporções, e na segunda cidade temos o Forte do Presépio, de menor  

tamanho e ladeado por uma muralha de madeira trançada. Em Damão também temos uma fortaleza 

que   cercava  toda   a   cidade,   ela  surgiu  como  Cidade-Fortaleza   que   tinha   inicialmente  função 

de defesa e comércio. Eles constituem o marco inaugural da fundação da cidade ao qual foram se 

interligando novos elementos construídos. A implantação do Forte, como marco inaugural da cidade, 

era uma preocupação que a Lei das Índias tinha para garantir a proteção do núcleo que surgia, e assim 

a cidade era parte integrante do sistema de fortificação que a protegia. 
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DAMÃO- ÍNDIA 
 
 
 
 
 

CATEGORIAS  ANALÍTICAS 

Sítio 
Edificações 

Marcantes ou 
Notáveis 

Malha Praça Ruas Quadras Lotes Alinhamentos Usos 

• Plataforma 
elevada  

• Entre o rio e 
o mar 

• Casa da 
Alfândega; 

•  Casa de Câmara e 
Cadeia; 

• Fortaleza;  
• Palácio do 

Governador, 
• A Igreja Matriz e o 

Colégio dos 
Jesuítas 

• Malha 
reticulada 
projetada 
pelo 
engenheiro-
mor militar 
João Batista 
Cairato 

• Regularidade 
• Simetria 

• Desenhada 
proporcional à 
largura de ruas e 
profundidade 
quarteirões 

• Geometricidadde 

• Rede 
ortogonal  

• Destaca-se a 
rua direita  

•  Ruas 
orientadas de 
acordo com 
os pontos 
cardeais 

• Regularidade 

• Forma 
quadrada cujo 
módulo é a 
quarta parte 
do fortim pré 
– existente 

• Regularidade 

• Regulares 
seguindo a 
orientação 
das 
ordenações 

• Formatos 
uniformes 

• Feita segundo as 
ordenações ou 
seja por meio de 
cordas e piquetes 
com o intuito de 
originar uma 
“cidade ideal” 

• Regularidade 
• Alinhados ao 

limite dos lotes, 
ou seja, sem 
recuos. 

• Feitorias ou 
fortificações a 
princípio o 
intuito militar e 
comercial 
depois agrega 
funções civis e 
religiosas  

• Cidade- 
fortaleza 

Fonte: Pesquisa Bibliográfica 
Tabela 08 
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Além dos fortes, entre os edifícios marcantes  que mais se destacam na cidade portuguesa é, 

sem dúvida, a Igreja, sendo que na orientação das Leis das Índias esse edifício deveria ocupar um local 

de destaque na cidade. Em São Luís, Belém e Damão elas são marcantes e muitas vezes responsáveis 

pela expansão da malha. Belém, mais que São Luís, deve às Igrejas o seu crescimento urbano, elas 

surgiram em diferentes pontos tanto no bairro da Cidade quanto no bairro da Campina e serviram 

como pontos estruturadores e de convergência morfológica. 

 

A Igreja Matriz se destaca nessas cidades, em São Luís ela foi implantada dentro da 

fortaleza que estava na parte mais elevada da cidade. Em Belém, a Igreja Matriz foi responsável pelo 

surgimento das ruas. Em Damão, ela também se localizou na parte principal da cidade, na rua Direita e 

serviu como elemento estruturador da configuração urbanística. 

 

Quanto à malha as Leis das Índias, propunha um traçado ortogonal dos arruamentos, com 

larguras constantes entre as ruas primárias e secundárias, orientadas de acordo com os pontos cardeais. 

Essa regularidade cartesiana surge com objetivo militar no sentido de ser a melhor forma de conquista 

e posse de uma região. Em São Luís, essa retícula está presente, vemos uma malha em xadrez 

orientada no sentido norte-sul e leste-oeste.  Belém embora apresente uma menor regularidade que São 

Luís e não se tenha comprovação da existência de um desenho prévio, sua malha ortogonal também é 

orientada de acordo com os pontos cardeais.  

 

Já Damão possui sua malha muito semelhante à de São Luís, as duas estão ligadas ao 

desenho do urbanismo militar erudito e por ter sido construída com base em um plano prévio 

elaborado por engenheiros militares. A primeira deve seu plano ao engenheiro-mor italiano João 

Batista Cairato, cujo desenho é uma retícula quase perfeita, distribuindo-se o núcleo alongadamente no 

sentido nascente-poente, enquanto a segunda deve seu plano ao engenheiro-mor português Francisco 

Frias de Mesquita.  

 

Nessas cidades a malha procura seguir as particularidades do sítio, vemos em São Luís ruas 

tortuosas, que assim surgiram devido ao declive e aclives do terreno e, em Belém, temos um 

empecilho natural, o Igarapé do Piri, que devido a ele a malha da cidade passa a ser composta por duas 

malhas distintas, o bairro da Cidade e o bairro da Campina. Essa íntima articulação dos traçados da 

cidade com as particularidades topográficas locais são algumas das características morfológicas 

específicas das cidades portuguesas. 

 

Outra categoria analítica estudada foi as praças, as quais eram pontos importantes e, 

segundo o texto da Lei das Índias, deveriam ser traçadas por meio de cordas e piquetes e além de 

ficarem situadas em locais elevados, elas estavam geralmente associadas ao poder público ou ao poder 

religioso. Em São Luís temos o Largo do Carmo concebido com forma regular e inserido numa lógica 
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geométrica que abarca toda a cidade, assumindo a função de centro formal e funcional da configuração 

urbanística. Em Belém coexistem as praças da Sé e do Palácio, com funções distintas correspondendo 

a momentos de construção da cidade, tradições e culturas arquitetônicas diferentes. 

 

Damão, tal como Belém, apresenta duas praças: em uma está a Fortaleza e o Palácio do 

Governador e na  outra a Igreja Jesuítica e a Câmara. As duas localizam-se ao longo da rua principal, a 

rua Direita. Assim como nas outras duas cidades essas praças marcam a organização da configuração 

urbanística, articulando espaços e funções principais com vários outros. 

 

Traçadas a rumo de cordas, apresentando oito ruas principais e orientadas segundo os pontos 

cardeais, tanto São Luís quanto Belém seguem orientações do texto da Lei das Índias. A primeira 

cidade possui uma maior regularidade, onde as ruas ortogonais são formadas por quatro ruas no 

sentido norte-sul (Rua Formosa, Rua da Palma, Rua do Giz e Rua da Estrela) e quatro no sentido leste-

oeste (Rua João Vital, Rua 14 de Julho, Rua Direita e Rua da Saúde) formando uma quadrícula 

perfeita. 

 

Belém apresenta quatro ruas coordenadas e paralelas ao rio (Rua do Norte, Rua do Espírito 

Santo, Rua dos Cavaleiros e Rua São João), cortadas no sentido leste-oeste por outras quatro ruas 

(Travessa da Residência, Travessa da Atalaia, Travessa da Água de Flores e Travessa da Barroca), elas 

não formam uma quadrícula tão perfeita como em São Luís, mas são ortogonais. As duas cidades 

apresentam também alguns caminhos longos e tortuosos que levam às edificações religiosas (em São 

Luís, por exemplo, temos a Rua do Alecrim e, em Belém, o Caminho de Santo Antônio). Damão, 

assim como orientado pelas ordenações, possuiu ruas retas traçadas por meio de cordas e orientada de 

acordo com os pontos cardeais, constituindo a malha em xadrez, mas uma rua destaca-se na cidade é a 

Rua Direita que ligava as portas da cidade no sentido norte-sul. 

 

Com relação às quadras o texto das Leis das Índias privilegia a regularidade cartesiana 

encontrada na cidade de São Luís, onde se verifica quarteirão quadrado e de dimensões quase 

constante. Em Belém percebemos uma certa irregularidade de quadras, as quais apresentam-se 

geralmente retangular e de diferentes proporções. Damão é mais semelhante a São Luís, ela também 

possui quarteirões quadrados, de pequenas dimensões e quase constantes, demonstrando sua 

regularidade. 

 

Os lotes dessas cidades eram estreitos e paralelos uns aos outros, e as três cidades seguiam 

as orientações da Lei das Índias quanto à reserva dos melhores lotes e de maiores dimensões para os 

principais edifícios, ou seja, Igrejas, Conventos, Casa de Câmara e Cadeia e o Palácio. Em relação aos 

alinhamentos, São Luís, Belém e Damão seguem as recomendações das ordenações, o que resultava 
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em casas alinhadas nos limites laterais dos lotes e das vias públicas, dando um caráter à cidade 

portuguesa de regularidade e ao mesmo tempo de densidade. 

 

A cidade de São Luís e a cidade de Belém fundadas como “cidades-fortaleza” surgiram com 

a clara intenção dos portugueses de se ter a posse da Região Norte. Desde o início e depois ainda por 

um bom tempo, o uso dessas cidades era militar, o qual andaria junto com as demais funções urbanas 

residenciais, religiosas e comerciais. A cidade de Damão teve também, inicialmente, a função de posto 

defensivo evoluindo rapidamente para uma síntese de funções militar, comercial, residencial e 

religiosa; também foi fundada como uma “cidade-fortaleza”. Vemos que as três cidades atenderam as 

recomendações das Leis das Índias, surgiram inicialmente com usos militares mediante a povoação 

iniciada a partir dos fortes.  

 

A análise da forma urbana das cidades de São Luís, Belém e Damão permite chegar as 

seguintes conclusões: 

 

• As povoações fundadas pelos portugueses, nesse período, procuravam locais estratégicos 

que visavam guarnecer a foz dos principais rios, caminhos naturais de penetração para o 

interior. São Luís, instalada na foz do Rio Bacanga e do Rio Anil, Belém, na Foz do Rio 

Guamá e da Baía do Guajará, e Damão, na foz do Rio Ganga. Algumas vezes essas cidades 

eram instaladas em locais elevados, como ocorreu em São Luís – MA e Damão na Índia e 

outras vezes o sítio era implantado em local plano, como em Belém – PA, mas sempre 

ladeado pelo porto. Essas cidades surgem regulares, claramente ligadas às razões 

sóciopolíticas e militares com começo em um forte e localizadas em pontos estratégicos do 

país, como era proposto pelas Leis das Índias. 

 

• Existia uma estreita relação estabelecida entre cidade e fortaleza, as cidades cresciam à 

sombra dos Fortes como comprovaram as plantas dessas cidades. Em São Luís, temos o 

Forte de São Felipe, em Belém, o Forte do Presépio, dentro do qual a cidade surge e depois 

encontra segurança para ultrapassar os seus muros estabelecendo-se à sua sombra. Em 

Damão, temos um pequeno Fortim quadrangular que passou a ser a Casa do Governador e 

posteriormente é envolvido juntamente com a malha projetada por Cairato por uma muralha 

com dez baluartes. Nota-se a estreita relação da cidade com o Forte, do qual a cidade surge 

e cresce a partir de seus muros, ou seja, as cidades eram iniciadas mediante uma política de 

fortificação, no caso dessas três cidades elas surgem como Cidade-Fortaleza, como 

orientava as Leis. 

 

• A regularidade dos traçados das cidades portuguesa surge como atributo inerente aos 

objetivos militares de conquista, que presidiram a sua fundação. No caso de São Luís temos 
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uma malha em xadrez perfeito e registros documentais comprovando a existência de um 

plano prévio elaborado pelo engenheiro militar Francisco Frias de Mesquita. Em Belém, a 

malha não é tão perfeita e nem se tem comprovação de um plano prévio, mas mesmo assim 

ela é sensivelmente regular, evidenciando uma intencionalidade. Já Damão se parece muito 

com São Luís, apresentando uma malha perfeita atribuída ao engenheiro militar João Batista 

Cairato. Para a ordenação dessas cidades existia, nesse período, o texto das Leis das Índias, 

promulgado por Filipe III em 1573, a qual fornecia o instrumental prático-teórico aos 

portugueses e espanhóis, para a construção desses núcleos. 

 

• Existiam, nessas cidades, edifícios marcantes comuns a todas, como as Igrejas, Conventos, 

Palácios, Casa de Câmara e Cadeia, Casa da Alfândega, Casa da Misericórdia, 

Fortificações, Muralhas, os quais funcionam como elementos estruturadores da cidade e 

como pólos de atração para a sua expansão.Em São Luís, por exemplo, temos a Igreja do 

Carmo onde, em frente, surgiu o largo e foi no sentido do Carmo que a cidade se expandiu. 

Em Belém, podemos citar o Convento de Santo Antônio, o qual surgiu no bairro da 

Campina e inaugurou seu desenvolvimento. Em Damão, temos o Palácio do Governador e a 

praça, onde próximo se desenvolveu a rua principal da cidade, a Rua Direita, onde se 

instalou o principal edifício. Belém, até mais que São Luís e Damão, deve muito de sua 

expansão aos edifícios religiosos que foram surgindo em diversos pontos da cidade e 

constituindo pontos de irradiação do crescimento urbano. Todas essas edificações 

marcantes, em especial as igrejas, estavam presentes nas ordenações. 

 

• Para as ruas as ordenações recomendavam o predomínio de ruas retas a rumo de cordas e 

piquetes. As três cidades, São Luís, Belém e Damão procuraram seguir essas orientações, 

São Luís e Damão apresentam uma retícula quase perfeita, a qual não é vista em Belém. 

Esta última embora tenha ruas retas é também constituída por alguns caminhos tortuosos. 

 

• As quadras, quando completamente edificadas, compunham-se de uma linha contínua de 

construções, dos lados das ruas e os lotes geralmente eram estreitos e paralelos uns aos 

outros. As edificações existentes apresentavam-se alinhadas, sem recuos laterais nem 

frontais, resultando em cidades bem reguladas. Em relação a São Luís – MA e Damão, na 

Índia, as quadras eram predominantemente quadradas e de pequenas dimensões, já em 

Belém elas são mais irregulares prevalecendo à forma retangular. A Lei das Índias 

recomendava a regularidade cartesiana, a qual nem sempre foi seguida à risca, como foi 

visto em Belém. 

 
Entende-se que as cidades portuguesas parecem  ter sempre se situado entre dois extremos, 

ao mesmo tempo, constituindo sempre a sua síntese: de um lado, a teoria, o plano idealizado e o 
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desenho e do outro, a experiência prática, o confronto com a realidade, a demarcação do terreno. As 

cidades do século XVII, em especial São Luís e Belém, foram herdeiras de um saber teórico e de 

grande experiência urbanizadora portuguesa desenvolvida na fundação de inúmeras cidades e 

acumulada ao longo do tempo. Nessas duas cidades percebemos muitas semelhanças entre seu sítio, 

suas edificações marcantes, malha, praça, rua, quadras, lotes, alinhamentos e usos, e pequenas 

diferenças permitindo se falar que, na formação dessas cidades, existiu uma lógica urbanística comum, 

ou seja, um legado renascentista. 
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