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Nossa análise sobre as cidades construídas na América pelos portugueses no 

período colonial não pode começar sem que nos reportemos ao clássico do historiador 
Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, em especial o texto “O semeador e o 
ladrilhador”. Nesse escrito o autor procura examinar o papel das cidades no sistema 
colonial montado pelos portugueses. Sempre tento em vista a situação das cidades no 
momento em que escrevia (anos 30) e as cidades da América espanhola, o autor declara 
que  

A cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, não chega a 
contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta se enlaça na linha da paisagem. Nenhum 
rigor, nenhum método, nenhuma previdência, sempre esse significativo abandono que 
exprime a palavra “desleixo” – palavra que o escritor Aubey Bell considerou tão 
tipicamente portuguesa como “saudade” e que, no seu entender, implica menos falta de 
energia do que uma íntima convicção de que “não vale a pena...”0F

1  
 
Mas quais seriam os fundamentos históricos e sociais que explicam que os 

portugueses tenham tomado tal tipo de postura no processo de colonização do Brasil? 
Para Sérgio Buarque, toda a estrutura da sociedade colonial montada pelos 

portugueses no Brasil “teve sua base fora dos meios urbanos”. Essa seria um dos fatores 
que explicariam a pouca ou quase nenhuma importância que tiveram as cidades no 
desenvolvimento das colônias ultramarinas portuguesas. 

A família patriarcal centrada no senhor de Engenho era o princípio organizativo da 
própria esfera pública na Colônia: 

Nos domínios rurais, a autoridade do proprietário de terras não sofria réplica. Tudo se fazia 
consoante sua vontade, muitas vezes caprichosa e despótica. O engenho constituía um 
organismo completo e que, tanto quanto possível, se bastava a si mesmo. Tinha capela onde 
se rezavam as missas. Tinha escola de primeiras letras, onde o padre-mestre desasnava 
meninos. A alimentação diária dos moradores, e aquela com que se recebiam os hóspedes, 
frequentemente agasalhados, procedia das plantações, das criações, da caça, da pesca 
proporcionadas no próprio lugar. Também no lugar montavam-se as serrarias, de onde saíam 
acabados o mobiliário, os apetrechos do engenho, além da madeira para as casas (...)1F

2 
 
Nesse contexto, o poder da família senhorial era quase ilimitado: 

                                                           
1 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 110. 
2 ibidem. p. 66. 
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Dos vários setores de nossa sociedade colonial, foi sem dúvida a esfera da vida doméstica 
aquela onde o princípio de autoridade menos acessível se mostrou às forças corrosivas que 
de todos os lados o atacavam. Sempre imerso em si mesmo, não tolerando nenhuma pressão 
de fora, o grupo familiar mantém-se imune de qualquer restrição ou abalo. Em seu recatado 
isolamento pode desprezar qualquer princípio superior que procure perturbá-lo ou oprimi-lo. 

Nesse ambiente, o pátrio poder é virtualmente ilimitado e poucos freios existem para sua 
tirania. Não são raros os casos como o de um Bernardo Vieira de Melo, que, suspeitando a 
nora de adultério, condena-a à morte em conselho de família e manda executar a sentença, 
sem que a Justiça dê um único passo no sentido de impedir o homicídio ou de castigar o 
culpado, a despeito de toda a publicidade que deu ao fato o próprio criminoso.2F

3   
 
Gilberto Freyre em seu Casa Grande e Senzala, não deixaria de destacar esse 

aspecto do Brasil colonial. 
A casa-grande venceu no Brasil a Igreja, nos impulsos que esta a princípio 

manifestou para ser a dona da terra. Vencido o jesuíta, o senhor de engenho ficou 
dominando a colônia quase sozinho. O verdadeiro dono do Brasil. Mais do que os vive-reis 
e os bispos. 

A força concentrou-se nas mãos dos senhores rurais. Donos das terras. Donos dos 
homens. Donos das mulheres. Suas casas representam esse imenso poderio feudal. “Feias e 
fortes”. Paredes grossas. Alicerces profundos. Óleos de baleia. Refere uma tradição nortista 
que um senhor não se conteve: mandou matar dois escravos e enterrá-los nos alicerces da 
casa. O suor e às vezes o sangue dos negros foi o óleo que mais do que o de baleia ajudou a 
dar aos alicerces das casas-grandes sua consistência quase de fortaleza.3F

4 
 
Em função dessa hipertrofia senhorial, Sérgio Buarque identifica no Brasil 

colonial a quase inexistência de camadas sociais intermediárias, uma burguesia urbana, 
por exemplo. Daí também a indistinção entre o meio urbano e a “fazenda”. Até porque: 

Na ausência de uma burguesia urbana independente, os candidatos às funções novamente 
criadas recrutam-se, por força, entre indivíduos da mesma massa dos antigos senhores 
rurais, portadores de mentalidade e tendência características dessa classe. Toda a ordem 
administrativa do país, durante o Império e mesmo depois, já no regime republicano, há de 
comportar, por isso, elementos estreitamente vinculados ao velho sistema senhorial.4F

5 
 
Não havia qualquer autonomia das cidades em relação ao campo. Elas dependiam 

do campo ou das “fazendas”. Ocorrendo aqui exatamente o contrário do que se daria na 
Europa, onde a prosperidade dos centros urbanos se faziam às custas dos centros de 
produção agrícola. Conforme destaque Sérgio Buarque, 

(...) os centros urbanos brasileiros nunca deixaram de se ressentir fortemente da ditadura 
dos domínios rurais. É importante assinalar-se tal fato, porque ajuda a discriminar o caráter 
próprio das nossas cidades coloniais. As funções mais elevadas cabiam nelas, em realidade, 
aos senhores de terras. São comuns em nossa história colonial as queixas dos comerciantes, 
habitadores das cidades, contra o monopólio das poderosas câmaras municipais pelos 
lavradores. A pretensão dos mercadores de se ombrearem com os proprietários rurais 
passava por impertinente, e chegou a ser tachada de absurda pela própria Corte de Lisboa, 
pois o título de senhor de engenho (...) podia ser considerado tão alto como os títulos de 
nobreza dos grandes do Reino de Portugal.5F

6  
 
A cidade, por conta disso, era quase que literalmente esvaziada de significado. 

Tanto assim, que isso se refletia em termos demográficos. Nas cidades residiriam 
apenas, segundo Sérgio Buarque, alguns funcionários da administração, oficiais 
mecânicos e mercadores em geral. O historiador cita um testemunho de época sobre a 
Vila de Piratininga. Em carta ao geral da Companhia de Jesus, o padre Justo Mansilla 
                                                           
3 ibidem. pp. 81-2. 
4 FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. Rio de Janeiro: Record, 1992. p. lvii. 
5 ibidem, p. 88. 
6 Apud HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 89. 
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van Surck procura explicar a constância ausência de seus habitantes, “porque fuera las 3 
ó 4 principales fiestas,  muy pocos, ó hombres ó mujeres estan en ellas; si no siempre ó 
en sus herdades ó por los bosques y campos, en busca de Indios, en que gastan su 
vida”.6F

7 Em Salvador, maior centro da colônia até pelos menos meados do século XVIII, 
Capistrano de Abreu informa que as casas, fechadas quase todo o ano, só se enchiam 
com as festas públicas. Fenômeno que é ratificado por Gabriel Soares. Salvador no 
século, segundo ele, era uma “cidade esquisita, de casas sem moradores, pois os 
proprietários passavam o mais tempo em suas roças rurais, só acudindo no tempo das 
festas. A população urbana constava de mecânicos, que exerciam seus ofícios, de 
mercadores, de oficiais de justiça, de fazenda, de guerra, obrigados à residência”.7F

8  
Quadro semelhante é encontrado no Rio de Janeiro. O conde de Cunha, em carta 

escrita ao rei de Portugal em 1767, descreve a cidade como sendo habitada apenas por 
“oficiais mecânicos, pescadores, marinheiros, mulatos, pretos boçais e nus, e alguns 
homens de negócios, dos quais muito poucos podem ter esse nome, sem haver quem 
pudesse servir de vereador, nem servir cargo autorizado, pois as pessoas de casas nobres 
e distintas viviam retiradas em suas fazendas e engenhos”.8F

9  
Mas acima das razões sociais e econômicas, a subordinação das cidades às 

fazendas no período colonial tem ela mesma uma razão mais profunda. E Sérgio 
Buarque – e aí reside a sua originalidade – vai buscar no projeto (ou na suposta falta 
dele) colonizador dos portugueses o elemento determinante da conformação da 
“ditadura dos domínios rurais”. Na sua visão, ao se decidirem pela implantação de uma 
colônia em terras americanas os portugueses pouco se preocuparam em estabelecer 
cidades, no sentido de assentamentos urbanos consistentes e de concebidos de maneira 
planejada. Tal perspectiva seria fruto de um espírito português muito específico, 
conforme aponta o autor: 

Essa primazia acentuada da vida rural concorda bem com o espírito da dominação 
portuguesa, que renunciou a trazer normas imperativas e absolutas, que cedeu todas as vezes 
em que as conveniências imediatas aconselharam a ceder, que cuidou menos em construir, 
planejar ou plantar alicerces, do que em feitorizar uma riqueza fácil e quase ao alcance da 
mão.9F

10  
 

O que viria a ocorrer na América portuguesa em termos da consolidação de um 
projeto civilizacional seria em tudo oposto ao que se desenrolaria ao lado na América 
espanhola. Onde segundo o autor o empreendimento colonizador seria caracterizado 
“por uma aplicação insistente em assegurar o predomínio militar, econômico e político 
da metrópole sobre as terras conquistadas, mediante a criação de grandes núcleos de 
povoação estáveis e bem ordenados”.10F

11 Em suma, em contraposição ao 
empreendimento português, “um zelo minucioso e previdente dirigiu a fundação das 
cidades espanholas na América”.11F

12 
O aspecto mais visível desse tipo de perspectiva espanhola seria, sem dúvida, o 

desenho de ordenamento da área central dos núcleos urbanos das cidades fundadas na 
América. 

Já a primeira vista, o próprio traçado dos centros urbanos na América espanhola denuncia o 
esforço determinado de vencer e retificar a fantasia caprichosa da paisagem agreste: é um 
ato definido da vontade humana. As ruas não se deixam modelar pela sinuosidade e pelas 
asperezas do solo; impõem-lhes antes o acento voluntário da linha reta. O plano regular não 

                                                           
7 ibidem, p. 90. 
8 idem.  
9 ibidem, p. 91. 
10 ibidem, p. 95. 
11 idem.  
12 idem. 



4 
 

nasce, aqui, nem ao menos de uma idéia religiosa, como a que inspirou a construção das 
cidades do Lácio e mais tarde a das colônias romanas, de acordo com o rito etrusco; foi 
simplesmente um triunfo da aspiração de ordenar e dominar o mundo conquistado. O traço 
retilíneo, em que se exprime a direção da vontade a um fim previsto e eleito, manifesta bem 
essa deliberação. E não é por acaso que ele impera decididamente em todas essas cidades 
espanholas, as primeiras cidades ‘abstratas’ que edificaram europeus em nosso continente.12F

13 
                           
Em termos concretos, tais cidades sempre começavam pela parte chamada Plaza 

Mayor, “quando em costa de mar, essa praça ficaria no lugar de desembarque do porto; 
quando em zona mediterrânea, ao centro da povoação”13F

14.   A praça, que era sempre da 
forma de um quadrilátero, servia de base para o traçado das ruas: “as quatro principais 
sairiam do centro de cada face da praça”. Sérgio Buarque lembra bem que a Plaza 
Mayor cumpria “o mesmo papel do cardo e do decamanus nas cidades romanas – as 
duas linhas traçadas pelo lituus do fundador, de norte a sul e de leste a oeste, que 
serviam como referência para o plano futuro da rede urbana”.  

 Esse princípio de ordenação e controle sobre a natureza que parece presidir toda a 
atuação do Reino de Castela em terras da América estaria, segundo o autor, ligada “á 
idéia de que o homem pode intervir arbitrariamente, e com sucesso, no curso das coisas 
e de que a história não somente ‘acontece’, mas também pode ser dirigida e até 
fabricada”.14F

15 Além disso, outro sentimento parecia animar a prática colonizadora 
espanhola: a de fazer das cidades na América uma prolongação do Reino de Castela. 
Algo que para o autor, era totalmente estranho à perspectiva dos portugueses: 

Comparado ao dos castelhanos em suas conquistas, o esforço dos portugueses distingue-se 
principalmente pela predominância de seu caráter de exploração comercial, repetindo assim 
o exemplo da colonização na Antiguidade, sobretudo da fenícia e grega; os castelhanos, ao 
contrário, querem fazer do país ocupado um prolongamento orgânico do seu. Se não é tão 
verdadeiro dizer-se que Castela seguiu até ao fim semelhante rota, o indiscutível é que ao 
menos a intenção e a direção inicial foram essas. O afã de fazer das novas terras mais que 
simples feitorias comerciais levou os castelhanos, algumas vezes, a começar pela cúpula a 
construção do edifício colonial 15F

16. 
 
Ao contrário, no Brasil, a colônia é vista pelos portugueses sempre como lugar de 

passagem, tanto pelo governo como pelos súditos. Acresce ainda, que ao contrário do 
Brasil, o clima em terras da América espanhola era tão ameno quanto os registrados na 
península Ibérica.  Até por isso, os espanhóis prefeririam edificar seus núcleos urbanos 
em terras do interior e nos planaltos, exatamente “nesses lugares onde a altitude permite 
aos europeus, mesmo na zona tórrida, desfrutar um clima semelhante ao que lhes é 
habitual em seu país”16F

17. Já os portugueses, se estabeleceriam quase que exclusivamente 
na consta litorânea, com exceção de algumas povoações na Amazônia, que eram mesmo 
assim ribeirinhas. Preocupados em restringir o povoamento à área litorânea, os 
portugueses criariam uma série de dificuldades às entradas terra adentro. Sérgio 
Buarque chega a citar o regimento do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de 
Souza, que estipulava “que pela terra firme adentro não vá tratar pessoa alguma sem 
licença especial do governador ou do provedor-mor da fazenda real, acrescentando-se 
ainda que tal licença não se dará, senão a pessoa que possa ir ‘a bom recado e que de 
sua ida e tratos se não seguirá prejuízo algum, nem isso mesmo irão de huas capitanias 
para outras por terra sem licença dos ditos capitães ou provedores posto que seja por 

                                                           
13 HOLANDA, op. cit., p. 96. 
14 ibidem, p. 97. 
15 ibidem, p. 98. 
16 ibidem, p. 99. 
17 idem.  
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terras que estãm de paz para evitar alguns inconvenientes que se disso seguem sob pena 
de ser açoutado sendo pião e sendo de moor calidade pagará vinte cruzados a metade 
para os cautivos e a outra metade para quem o accoutar”.17F

18 
Outra medida emblemática desse tipo de postura era o que estipulava as cartas de 

doação das capitanias. Segundo estas, os donatários podiam edificar quantas vilas 
quisessem junto ao mar e aos rios, “por que por dentro da terra fyrme pelo sertam as 
nam poderam fazer menos espaço de seys legoas de hua a outra pêra que se possam 
ficar ao menos tres legoas de terra de termo a cada hua das dittas villas e ao tempo que 
se fizerem as tais villas ou cada hua dellas lhe lymetaram e asynaram logo termo pera 
ellas e depois nam poderam da terra que asy tiverem dado por termo fazer mays outra 
villa”.18F

19 Para os espanhóis, “o mar certamente não existia, salvo como obstáculo a 
vencer. Nem existiam as terras do litoral, a não ser como acesso para o interior e para as 
tierras templadas ou frias.”  

Mas além do mar, os portugueses davam grande importância aos rios. Outra 
diferença em relação ao empreendimento colonizador espanhol. 

A facilidade das comunicações por via marítima e, à falta desta por via fluvial, tão 
menosprezada pelos castelhanos, constituiu pode-se dizer que o fundamento do esforço 
colonizador de Portugal. Os regimentos e forais concedidos pela Coroa portuguesa, quando 
sucedia tratarem de regiões fora da beira-mar, insistiam sempre em que se povoassem 
somente as partes que ficavam à margem das grandes correntes navegáveis, como o rio São 
Francisco. A legislação espanhola, ao contrário, mal se refere à navegação fluvial como 
meio de comunicação; o transporte dos homens e mantimentos podia ser feito por terra. 19F

20  
 
Alguns testemunhos de época alegariam que essa recusa dos portugueses em 

interiorizar o povoamento da colônia resultaria de um temor em se despovoar a costa, 
além das dificuldades em realizar o transporte de mercadorias dos portos até as regiões 
do interior. Mas para Sérgio Buarque, isso está ligado mesmo a perspectiva 
mercantilista dos portugueses, sempre tendente a se acomodar ao meio, na medida em 
que ele acarretasse em facilidades, e nunca em transformá-lo ou modificá-lo. 

Mesmo em seus melhores momentos, a obra realizada no Brasil pelos portugueses teve 
um caráter mais acentuado de feitorização do que de colonização. Não convinha que aqui se 
fizessem grandes obras, ao menos quando não produzissem imediatos benefícios. Nada que 
acarretasse maiores despesas ou resultasse em prejuízo para a metrópole.20F

21  
 

Em consonância com tal postura, as cidades criadas pelos portugueses teriam a marca 
do improviso, da aversão às normas impessoais e de regras fixas, do predomínio da 
fantasia sobre esquemas regulares e abstratos. Uma dessas marcas é sem dúvida o (mal) 
alinhamento das ruas e habitações. O autor cita o caso de Salvador,  onde um viajante 
nota no princípio do século XVIII que “as casas se achavam dispostas segundo o 
capricho dos moradores. Tudo ali era irregular, de modo que a praça principal, onde se 
erguia o Palácio dos Vice-Reis, parecia estar só por acaso no seu lugar”21F

22. Outro 
exemplo é o de São Vicente e Santos, nas quais “ficavam as casas em tal desalinho, que 
o primeiro governador-geral do Brasil se queixava de não poder murar as duas vilas, 
pois isso acarretaria grandes trabalhos e muito dano aos moradores.”. O autor admite 
que o esquema retangular chegou a ser adotado em parte no Rio de Janeiro. mas mesmo 
aqui o autor se encarrega de desqualificar tal medida: 

                                                           
18 ibidem, p. 100. 
19 idem.  
20 ibidem, pp. 104-105. 
21 ibidem, p. 107. 
22 ibidem, p. 109. 
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Seria ilusório, contudo, supor que sua presença resultasse da atração pelas formas fixas e 
preestabelecidas, que exprimem uma enérgica vontade construtora, quando o certo é que 
procedem, em sua generalidade, dos princípios racionais e estéticos de simetria que o 
Renascimento instaurou, inspirando-se nos idéias da Antiguidade. Seja como for, o traçado 
geométrico jamais pôde alcançar, entre nós, a importância que veio a ter em terras da Coroa 
de Castela.22F

23 
 
O malogro dos esquemas fixos e impessoais resultam principalmente de uma 

faceta bem peculiar dos portugueses: “A rotina e não a razão abstrata foi o princípio que 
norteou os portugueses, nesta como em tantas outras experiências sucessivas, nem 
sempre coordenadas umas às outras, a traçar de antemão um plano para segui-lo até ao 
fim.”23F

24 Daí a pertinência do testemunho de um Vilhena, que no começo do século XIX, 
lamentava que “ao edificarem a cidade do Salvador, tivessem os portugueses escolhido 
uma colina escarpada ‘cheias de tantas quebras e ladeiras’, quando ali, a pouca 
distância, tinham um sítio ‘talvez dos melhores que haja no mundo para fundar uma 
cidade, a mais forte, a mais deliciosa e livre de mil incômodos a que está sujeita esta no 
sitio em que se acha”.24F

25 
Portanto, os elementos que compunham o empreendimento português em terras da 

América: cidades mal projetadas, feitas ao sabor do improviso e de certa dose de 
fantasia, ocupação litorânea, ruas e casas deslinhadas, formam na visão de Sérgio 
Buarque uma verdadeira convicção, que 

longe de exprimir desapego ou desprezo por esta vida, se prende antes a um realismo 
fundamenta, que renuncia a transfigurar a realidade por meio de imaginações delirantes ou 
códigos de postura e regras formais (salvo nos casos onde estas regras já se tenham 
estereotipado em convenções e dispensem, assim, qualquer esforço ou artifício). Que aceita 
a vida, em suma, como a vida é, sem cerimônias, sem ilusões, sem impaciências, sem 
malícia e, muitas vezes, sem alegria.25F

26 
 
O estudo de Sergio Buarque que vem sendo utilizado até aqui como norte de nossa 

análise foi pela primeira vez publicado em 1936. Nele se evidencia uma visão 
extremamente negativa do legado urbano português. Algo que seria ratificado por 
Gilberto Freyre em alguns de seus estudos, principalmente Sobrados & Mucambos. 
Entretanto estudos bem mais recentes reproduzem e ampliam em boa medida algumas 
das noções inauguradas pelo autor de Raízes do Brasil. Veja-se o exemplo de Emanue 
Araújo. Num estudo emblematicamente intitulado Teatro dos Vícios (publicado no ano 
de 2000), por sinal, bastante minucioso e fartamente documentado, o autor se dedica a 
analisar a vida urbana de diversas cidades do Brasil ao tempo colonial. Em diversos 
momentos o autor procura documentar aspectos apontados por Sergio Buarque.   

Um desses aspectos é o do gosto dos portugueses em estabelecer seus sítios 
urbanos em lugares elevados, íngremes, de difícil acesso. Vários são os testemunhos 
citados pelo autor sobre a questão do excessivo número de ladeiras presentes nas 
cidades coloniais brasileiras. O autor assim comenta esse aspecto da colonização 
portuguesa: 

O próprio local onde se construíam as cidades já era desconfortável para a circulação, 
para as idas e vindas das pessoas. Os espanhóis submeteram desde cedo a construção de 
suas cidades coloniais a regras fixas que levavam em conta, seguindo esquemas 
geometrizantes da velha concepção romana de Vitrúvio, considerações de defesa e de 
comércio, mas também de benefício para o morador, em particular no concernente à sua 
saúde, às facilidades de locomoção e ao atendimento do lazer. Ao que parece, os 

                                                           
23 idem. 
24 idem. 
25 ibidem, p. 110. 
26 idem. 
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portugueses, ao contrário, teimaram em prolongar a tradição medieval de ruas em ladeiras 
tortuosas e íngremes, formando labirintos intrincados e irregulares por onde se postava o 
casario apertado. Ainda medieval era a insistência em escolher-se a dedo não uma planície 
para erigir o sítio matriz, mas lugares altos e de acesso difícil. As casas, aí, esparramavam-
se sinuosamente das fraldas das colinas ao seu cume, de acordo com os caprichos naturais 
de súbitas falhas ou de elevações intransponíveis. Esse era o costume lusitano (....).26F

27  
 
Característica essa que não teria se resumido às cidades da colônia brasileira como 

Salvador, Olinda e Rio de Janeiro, mas também Luanda, Goa, Macau e Funchal. Em 
1585, Anchieta dizia que Olinda, Ilhéus, Porto Seguro e Rio de Janeiro se erigiram “em 
lugar eminente” e sobre Salvador, escreveu secamente: “está mal situada em um 
monte”.27F

28 Em fins do século XVIII, Luís dos Santos Vilhena, falando também de 
Salvador, lamentava que os portugueses tivessem escolhido “uma colina escarpada, 
cheia de tantas quebras e ladeiras”, desprezando a pouca distância “um sítio talvez dos 
melhores que haja no mundo para fundar uma cidade a mais forte, a mais deliciosa e 
livre de mil incômodos a que está sujeita esta no sítio em que se acha. E. Araújo cita 
também as palavras de um francês, que um século atrás passara por Salvador e notara 
que “é grande, bem construída e bastante povoada, mas sua localização não é vantajosa: 
ela é alta e baixa, e só há uma rua que seja direita”.28F

29 
O autor chega a afirmar que em algumas cidades da Índia, os portugueses 

procuraram seguir as concepções do urbanismo renascentista baseado em Vitrúvio, mas 
no Brasil 

Prevaleceu a tradição da acrópole fortificada dominando a paisagem. Alegavam que a 
escolha de colinas se devia a motivos de defesa, mas na realidade acomodavam-se à tradição 
medieval das cidades alta e baixa, das capelas e fortes postados nos cimos e em torno dos 
quais se espalhava o casario.29F

30 
 
Outra trilha de Sergio Buarque seguida por E. Araújo é a do improviso. Só que ele 

a amplia ao afirmar que isso se devia ao desapego que os portugueses demonstravam à 
colônia, concorrendo para urbanização marcada por grande desleixo: “por mais de um 
século os colonos quase sempre encararam o Brasil como coisa provisória do ponto de 
vista pessoal, como terra onde se podia facilmente enriquecer e logo retornar à 
Metrópole”.30F

31 Araújo cita o testemunho de 1551 de Tomé de Sousa que pedia ao rei 
“por amor de Deus que me mande ir para uma mulher velha que tenho e uma filha 
moça”. 150 anos depois o governador de Minas Gerais queixava-se em tom semelhante: 
“Ora, tenha Vossa Excelência compaixão de um homem que vive entre cafres”.  

Em 1768 o marquês do Lavradio notava que “os magistrados aqui estabelecidos 
procuram só acabar o seu tempo para, aproveitando-se da graduação com que a 
generosidade dos príncipes [os] pôs [n]estes lugares, irem tranqüilamente cheios de 
honra gozar o descanso nas suas pátrias”. Dez anos depois, ele mantinha essa 
convicção: 

Os ministros de ordinário que vêm para este lugares, segundo o que a experiência me tem mostrado, 
em nada mais cuidam que em vencer o tempo porque foram mandados, (...) e no tempo que residem nos 
mesmos lugares vêem como os podem fazer mais lucrosos, de sorte que, quando se recolham, possam 
levar com que fazer benefício às suas famílias.31F

32  
 

                                                           
27 ARAÚJO, Emanuel. O teatro dos vícios. Transgressão e transigência na sociedade urbana colonial. Rio 
de Janeiro: José Olympio, 2008. p. 30 
28 ibidem, p. 31. 
29 idem.  
30 idem.  
31 idem. 
32 ibidem. p. 32. 
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O próprio Marquês do Lavradio, segundo E. Araújo, não cansava de “contar os 
meses, dias e horas que me faltam para concluir o tempo deste meu emprego”, 
lamentando que ainda teria de passar “mais três ou quatro anos de degredo na América”, 
já que “há muito tempo estou com os olhos longos na barra esperando ansiosamente 
pelos primeiros navios com os quais me espero livrar de toda inquietação”.32F

33  
Tal tipo de postura se via também entre a “gente mais simples”. Em julho de 1552 

o padre Manuel da Nóbrega escrevia de Salvador a dom João III, relatando o seguinte 
fato: segundo ele, os funcionários “não querem mais que acabar seu tempo e ganhar 
seus ordenados”, além disso “não querem bem à terra, pois têm sua afeição em Portugal; 
nem trabalham tanto para a favorecer como por se aproveitarem de qualquer maneira 
que puderem”.33F

34 
Ao final da década de 1620 frei Vicente do Salvador lamentava que não só os reis 

queriam “colher as suas rendas e direitos” do Brasil, mas também os próprios 
povoadores, 

Os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem 
levar a Portugal e, se as fazendas e bens que possuem soubessem falar, também lhes 
haveriam de ensinar a dizer como aos papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é: 
‘papagaio real para Portugal’, porque tudo querem para lá.34F

35 
 

Ainda acrescenta o frei que “isto não têm só os que de lá vieram, mas ainda os que de 
cá nasceram, que uns e outros usam da terra não como senhores, mas como usufrutários, 
só para a desfrutarem e a deixarem destruída”. Daí residiria, segundo ele, o desleixo 
com que as cidades eram urbanizadas e a própria condição precária de vida nelas 
encontradas, “porque atendo-se uns aos outros, nenhum as faz, ainda que bebam água 
suja e se molhem ao passar dos rios ou se orvalhem pelos caminhos, e tudo isso vem de 
não tratarem do que há cá de ficar, senão do que hão de levar para o Reino”.35F

36  
Até Gregório de Mattos, aponta E. Araújo, destacava essa situação: “que os brasileiros 

são bestas / e estarão a trabalhar / toda a vida por manter / maganos de Portugal (...) a 
frota tudo abarrota / dentro nos escotilhões,/ a  carne, o peixe, os feijões (...) mas se a 
frota não traz nada,/ por que razão leva tudo?”.36F

37 
Ao final do XVIII, assim se expressava Vilhena sobre a sua vida em Salvador: “Eu 

aqui fico purgando meus pecados nesta cidade ou neste degredo como Deus é servido”. 
E acrescentava ele: “desterrado em uma colônia tão remota”, afirmando ainda que não 
era “das menores desgraças o viver em colônias longe do soberano”.37F

38 
Mas chega um momento em que E. Araújo vai além do que é proposto por Sérgio 

Buarque e afirma categoricamente, que a urbanização feita na base do improviso ou de 
maneira desleixada às vezes dava lugar a uma verdadeira falta de urbanização. O que é 
sugerida por testemunhos que dão conta de uma quase completa falta de estrutura ou 
atrativos urbanos nas cidades e vilas da colônia. Veja-se o testemunho de Ambrósio 
Fernandes Brandão em 1618 sobre a “vila de Olinda”, que embora possuísse “mais de 
dois mil vizinhos” tinha um aspecto “acanhado, de poucas ruas, poucas casas, poucas 
pessoas, vida monótona, modorrenta, só animada em dias de festa ou de comércio 
graúdo, quando muita gente dos engenhos vinha à cidade para despachar o açúcar e 
comprar coisas supérfluas”.38F

39 O meio urbano, segundo Araújo, era “ralo de gente e falto 

                                                           
33 idem.  
34 idem.  
35 ibidem, p. 33. 
36 idem. 
37 idem. 
38 ibidem, p. 34. 
39 idem. 
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de animação”. Olhemos agora o caso de Alagoas, sobre a qual em 1630 um relatório 
holandês informava haver “poucos habitantes” e próximo a ela havia “um povoado 
denominado Porto Calvo que também conta com poucos habitantes”, e adiante, em 
Uma, os moradores também “não são numerosos”, em Serinhaém haveria uns 
quinhentos habitantes, entre eles muitos Albuquerques, “grandes fidalgos segundo se 
julgam, mas na realidade gente pobre e indigente”. Em relação a Filipéia (atual João 
Pessoa) o mesmo relatório aponta que “há pouco negócio nessa cidade, que é pequena e 
situada numa planície; os principais habitantes residem na maioria fora, no campo, a 
três e quatro milhas da cidade”.39F

40 
Ao sul da colônia, um recenseamento efetuado por todo o perímetro urbano de São 

Paulo em 1765 não conseguiu listar novecentas edificações e sua população livre sequer 
atingia a cifra de quatro mil habitantes.40F

41 Por essa época, o bispo dom Manuel da 
Ressurreição confirma tal situação em seu relatório. Dizia ele: “Esta diocese da 
capitania de São Paulo é tão amplamente extensa como despovoada”. No tocante às 
demais cidades, “umas são mais, outras menos povoadas: nenhuma chega a ter cinco 
mil pessoas; muitas têm só mil e algumas não têm trezentas, pelos róis de 
confessados”.41F

42 
São vários os relatos de gente da época afirmando sobre a impossibilidade de vida 

urbana nas cidades coloniais. Froger, em 1696, dizia sobre Salvador: “Como a cidade é 
alta e baixa e, por conseguinte, os veículos lá são impraticáveis, os escravos fazem as 
vezes de cavalos e transportam de um lugar para outro as mercadorias mais pesadas”. 
Pouco tempo depois, em 1725, La Barbinais observava que “a desigualdade do terreno 
lhe tira parte de seu adorno e torna as ruas desagradáveis”. Embora seja um relato de 
meados do século XIX, as observações do engenheiro e arquiteto L.L. Vauthier sobre 
um bairro de Olinda, são bastante pertinentes: 

Conserva, mais do que todos os outros, a marca do antigo sistema de construção. Vedes 
essas ruas estreitas e mal alinhas; essas casas agrupadas sem ordem, como em nossas 
cidades [medievais] antigas, formando ângulos reentrantes e salientes para utilizar uma 
porção de terreno desocupado ou para manter-se à distância das construções existentes. 

(...) Se parecem estreitas as ruas que margeiam as fachadas nesse bairro, as ruelas que as 
unem o são ainda mais. (...) um animal de carga não passaria por elas. São verdadeiras 
cloacas que o pé e o olfato do transeunte evitam com cuidado.42F

43 
 

Podemos recuar no tempo novamente para surpreender os vereadores da cidade de 
Salvador reconhecendo em 1536 a precariedade da conservação de vários serviços 
urbanos. Com certa freqüência eram contratados pedreiros para que fizessem “calçadas 
que faltam nesta cidade e consertos das que estão quebradas”. As reclamações davam 
conta de que a situação das ladeiras eram as mais graves. Em 1692, por exemplo, os 
oficiais da Câmara “uniformemente resolveram e assentaram que se reparasse a ladeira 
que chamam da Preguiça, por contar[-se] estar incapaz de se poder andar, pela ruína que 
tinha de falta de seixo e pedra”.43F

44 Tais problemas podiam ser vistos também no Rio de 
Janeiro, e isso mesmo após a chegada da família real. Johann Pohl dizia em 1817 que 
nela “a pavimentação é ruim e a iluminação das ruas é fraca. Araújo lembra que lembra 
trinta anos depois o aspecto das vias públicas dessa cidade permaneciam como na época 
dos governadores e vice-reis, conforme depoimento de Thomas Ewbank: elas, as ruas, 

                                                           
40 ibidem, pp. 37-8. 
41 ibidem, p. 39. 
42 idem. 
43 ibidem, p. 43. 
44 ibidem, p. 45. 
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“são estreitas: a rua da Alfândega, por exemplo, tem apenas cinco metros e meio de uma 
parede a outra, largura geral em todas as outras partes da cidade.44F

45 
Nesse contexto, os hábitos anti-urbanos vicejavam.  Ainda mais quando se leva em 

conta que o sentido de urbanidade está diretamente ligado a civilidade. Que o diga o 
horrorizado Marquês do Lavradio, que num relatório de 1779 que observava que havia 
no Rio de Janeiro “o terrível costume que todos os negros que chegavam da costa da 
África a este porto, logo que desembarcavam, entravam para a cidade, vinham para as 
ruas públicas e principais delas não só cheios de infinitas moléstias, mas nus”; e, 
acrescentava, “no meio das ruas onde estavam sentados em umas tábuas que ali se 
estendiam, ali mesmo faziam tudo o que a natureza lhes lembrava, não só causando o 
maior fétido nas mesmas ruas e vizinhas, mas até sendo o espetáculo mais horroroso 
que se podia apresentar aos olhos”.45F

46 
Sobre Salvador, Thomas Lindley dizia pelos anos de 1802 e 1803 que as “ruas são tão 

apertadas, estreitas, miseravelmente pavimentadas, nunca estão limpas, apresentando-se 
sempre repugnantemente imundas. Os fundos de várias delas são depósitos de lixo. Dez 
anos depois um outro viajante reclamava do “aroma penetrante que emana por todas as 
fendas na rua”, além disso, “seus devotos mostram-se tão sinceramente seus 
admiradores [do mal cheiro] que as oferendas nunca são retiradas, exceto sob a 
influência combinada do Sol, do vento e da chuva”.46F

47 
Ainda sobre Salvador, há relatos desde o século XVII a respeito da falta de higiene da 

cidade. Temendo um surto epidêmico, a Câmara resolveu nomear dois meirinhos 
especialmente dedicados à limpeza 

foi requerido pelo juiz do Povo que, porquanto esta cidade era muito populosa e o serviço 
dela se fazia todo por escravos, e sobre [a] limpeza dela se não pudera até agora conseguir o 
meio para se fazer, e das muitas imundícies que se lançam pelas ruas e praças dela se 
entendia que resultam muitas doenças agudas que nela havia, havendo sido antigamente 
muito sadia, (...) era muito conveniente que se fizessem dois almotacés de limpeza, a 
exemplo das cidades populosas do reino de Portugal.47F

48 
 

Como a completar o quadro de tamanha precariedade havia ainda a questão das 
habitações. A pior possível, segundo E. Araújo: “baixas, pequenas, mesquinhas, 
miseráveis, tal é o repertório de adjetivos presente nas descrições das moradias, feitas 
por estrangeiros surpresos e chocados com essa pobreza que agredia sua 
sensibilidade”.48F

49 
Um dos “agredidos” teria sido Jean de Léry, que parecia estar bastante incomodado 

em ter que dormir “num casebre coberto de palha, que um escravo construíra a seu 
modo à beira-mar”, quando de sua passagem pela baía de Guanabara em 1557. Outras 
“vítimas” de tal estado teriam sido os próprios holandeses, em especial Barlaeus, que 
dizia sobre os habitantes de Filipéia: “quando vão construir uma casa, levantam 
primeiro os esteios e escoras, estendem sobre eles um ripado sobre o qual armam o 
telhado coberto de telhas ou de folhas de coqueiro. (...) As paredes laterais são formadas 
de varas rebocadas, sem capricho nem elegância”. Falando sobre o Maranhão, ele 
acrescenta que viu casas “construídas de troncos de árvores ligados entre si e de folhas 
de palmeiras”.49F

50 

                                                           
45 idem.  
46 ibidem, p. 47. 
47 idem. 
48 ibidem, p. 49. 
49 ibidem, p. 71. 
50 idem. 
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Os cultos e civilizados holandeses teriam as suas impressões ratificadas por Alexandre 
Rodrigues Ferreira, um naturalista que ao viajar por São José do Rio Negro, “concluía 
severamente”: 

A arte é que ensina que nestes sítios úmidos, aquosos e alagados seria necessário viver em 
casas altas, antes no segundo e terceiro andar que no primeiro. A arte é a que ensina que se 
deveria evitar a morada de casas térreas e lajeadas de pedra ou de tijolo sem serem 
assobradadas ou terem fundamento algum, ou de ossos calcinados, ou de pó de carvão, ou 
de areia enxuta. 

A arte, finalmente, é a que ensina que as varandas devem ser espaçosas, as janelas 
rasgadas e umas e outras voltadas para os ventos mais sadios que discutem o ar, varrem as 
atmosferas particulares e conservam as vidas dos habitantes por tempo mais dilatado. 

Sem embargo do que ensina a arte, nem as povoações têm sido até agora fundadas, nem as 
casas dos moradores edificadas segundo as regras da arquitetura médica e política aplicável 
ao país. O comum de todas elas é serem térreas; as que não são totalmente, são quase 
térreas, porque suposto que os pavimentos delas algum tanto se levantem sobre o nível da 
terra, poucas são assoalhadas, [e] todas são construídas pela maneira seguinte: levantam-se 
os esteios, que são de madeiras mais fortes duráveis, cujas extremidades se fincam na 
terra..., [mas] em vez de pregarem os caibros, que lhes atravessam para fazer o 
engradamento, atam-nos com os cipós (...) e sem adubarem o tijuco, nem muitas vezes 
fazerem uso da colher [e] mesmo à mão vão emboçando o frontal. Para resguardarem da 
chuva o lugar imediato aos alicerces que eles não têm, guarnecem-se da chuva o lugar 
imediato aos alicerces que eles não têm, guarnecem-no de uma sapata de pedra e cal, 
quando a há, revestida de tijolo. 

(...) Muito poucas são as casas cobertas de telhas, e o comum das que o são, é serem de 
telha-vã. Ordinariamente as cobrem de palha de obim, que não dura mais do que quatro 
anos.50F

51  
 

Debret também não deixaria de notar a “péssima construção das casas térreas que 
ainda hoje [início do século XIX] margeiam a quase totalidade das ruas no Rio de 
Janeiro”. E Pohl, falando sobre Vila Boa, capital de Goiás, destacava que a cidade 
inteira tinha cerca de setecentas casas, a maioria construída de madeira e barro, de um 
só andar, “na estação chuvosa frequentemente nelas penetra água e então desabam 
muitos desses casebres mal construídos”.  

Depois de tão farta documentação, E, Araújo, sentido ter realizado seu objetivo em 
demonstrar o quadro mais aterrador possível das cidades colônias brasileiras, assim 
resume a questão: 

Assim emergem para nós, de documentos e escritores, as cidades coloniais. Muitas vezes 
mal localizadas e ralamente habitadas, quase sempre de ruas estreitas e imundas, abrigavam 
uma população em sua maioria de gente que ocupava construções acanhadas e miseráveis. 
As residências nobres e os prédios oficiais davam a dimensão do contraste, por opulentos e 
sólidos, com as casas dos moradores pobres, a maioria das quais não conseguiu sobreviver 
ao tempo.51F

52 
 

Mas tudo isso que viemos acompanhando até aqui, desse quadro sofrível e precário 
sobre as cidades da época colonial, tem alguma lógica? Não me parece que essa 
indagação tenha sido suficientemente tratada pelos autores em suas pesquisas, 
especialmente Sergio Buarque e Emanuel Araújo. As formas de alinhamento das ruas, a 
ocupação costeira, a recusa por parte dos portugueses em interiorizar a colonização do 
Brasil – tudo isso pertenceria simplesmente a ordem do improviso, da inapetência, do 
errático, do caótico? Não queremos afirmar, de antemão o contrário. Mas entendo que 
muito do que se afirma ser uma especificidade do empreendimento colonizador 
português, na verdade podia ser encontrado em diversos cantos do próprio mundo 

                                                           
51 idem. 
52 ibidem, p. 73. 
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ocidental. Mais do que isso, é preciso que apreendamos as possíveis lógicas que talvez 
estivessem presidindo as ações e planos estabelecidos pelos portugueses em suas 
possessões ultramarinas, principalmente o Brasil. É preciso, portanto, que se descortine 
a outra face desse processo.  

Apresentamos aqui duas contribuições muito pertinentes do que se está querendo 
demonstrar. Uma é elaborada por Gilberto Freyre em seu Ordem e Progresso. O autor 
estabelece a vinda da família real ao Brasil em 1808 como o marco da mudança da 
paisagem social da colônia, de uma terra eminentemente rural para um Brasil com maior 
pendor urbano. 

Uma série de influencias sociais – principalmente econômicas – algumas anteriores à 
chegada do príncipe mas que depois dela se definiram ou tomaram cor, começaram a alterar 
a estrutura da colônia no sentido do maior prestígio do poder real. Mas não só do poder real 
– que se avigorou, mesmo nas mãos moleironas de D. João; também das cidades e das 
indústrias ou atividades urbanas. Também estas se avigoraram e ganharam maior 
prestígio.52F

53  
 

Reforçando a ideia de precariedade sobre o período colonial, Freyre destaca que antes 
de D. João, o Brasil não passava mesmo para o el-Rei de “uma terra de pau-tinta tratada 
um tanto de resto” ou, ainda, uma “colônia de matutos”. Esse quadro só teria sido 
contestado por dois momentos. O primeiro quando da ocupação holandesa no nordeste. 

Com o domínio holandês e a presença, no Brasil, do conde Maurício de Nassau, este 
incomparavelmente mais príncipe nas atitudes e nos gestos decisivos do que o marido de 
Da. Carlota Joaquina (...) – o Recife, simples povoado de pescadores em volta de uma 
igrejinha, e com toda a sombra feudal e eclesiástica de Olinda para abafá-lo, se desenvolvera 
na melhor cidade da colônia e talvez do continente. Sobrados de quatro andares. Palácios de 
rei. Pontes. Canais. Jardim botânico. Jardim zoológico. Observatório. Igrejas da religião de 
Calvino. Sinagoga. Muito judeu. Estrangeiros das procedências mais diversas. Prostitutas. 
lojas, armazéns, oficinas. Industrias urbanas. Todas as condições para uma urbanização 
intensamente vertical.53F

54 
 

Aquela passagem deixara no brasileiro do norte “o sabor, o gosto físico, a experiência 
de alguma coisa de diferente, a contrastar com a monotonia tristonha de vida de trabalho 
à sombra das casas-grandes; o gosto da vida de cidade”. 

O outro momento se daria com a exploração do ouro nas Minas Gerais. Ali uma nova 
aristocracia se estabeleceria, a dos magnatas das minas, “antes urbanos que rurais”. 

Ricaços de cazas nobres que às vezes, por imitação à nobreza rural, tornam-se também 
donos de fazendas ou proprietários de engenhos de cana ou de sítios, onde suas famílias vão 
passar a festa. O desdém da gente das casas-grandes de engenho e de fazenda confunde-os, 
às vezes, com os outros, com os mercadores de quitandas ou de casas térreas, a todos 
considerando mascates. Mas eles são de sobrado. Fazem-se identificar e distinguir por um 
tipo nobre de casa urbana ou semiurbana, utilizado também pelos senhores rurais mais 
opulentos nos meses de chuvas, quando vêm com as famílias para as cidades.54F

55 
 
 
Mas excetuando-se esses dois momentos bem específicos, a colônia era em geral o 

reino dos senhores de engenho, onde tudo girava a seu redor. Só que ao analisar a 
mudança operada pela vinda da família real ao Brasil, Freyre procura destacar que as 
mazelas que davam um colorido nada especial às cidades se deviam muito mais uma 
configuração social determinada do que a uma tendência inata do português a sempre 
praticar uma urbanização desleixada e sem nenhum rigor. 

                                                           
53 ibidem, p. 106. 
54 ibidem, p. 107. 
55 ibidem, p. 111. 
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A partir dos princípios do século XIX, a rua foi deixando de ser o escoadouro das águas 
servidas dos sobrados, por onde o pé bem calçado do burguês tinha de andar com jeito senão 
se emporcalhava todo, para ganhar dignidade e em importância social. De noite, foi 
deixando de ser o corredor escuro que os particulares atravessavam com um escravo na 
frente, de lanterna na mão, para ir se iluminando a lampião de azeite de peixe suspenso por 
correntes de postes altos. 

(...) Ao mesmo tempo, a partir daquela época, as posturas municipais começaram a 
defender a rua, dos abusos da casa-grande que sob a forma de sobrado se instalara nas 
cidades com os mesmos modos derramados, quase que com as mesmas arrogâncias, da casa 
de engenho ou de fazenda: fazendo da calçada, picadeiro de lenha, atirando para o meio da 
rua o bicho morto, o resto de comida, a água servida, às vezes até a sujeira do penico. A 
própria arquitetura do sobrado se desenvolvera fazendo da rua uma serva: as biqueiras 
descarregando com toda a força sobre o meio da rua as águas da chuva; as portas e os 
postigos abrindo para a rua; as janelas – quando as janelas substituíram as gelosias – 
servindo para os homens escarrarem na rua. Aí também se derramava o sobejo das 
quartinhas e das bilhas, ou moringues, onde se deixava a água esfriar ao sereno, sobre o 
peitoril das janelas.55F

56 
 
Até que ponto, os problemas tão bem destacados desde o início do texto não 

refletem mais uma determinada correlação de forças e não apenas um modelo de 
colonização? 

Modelo este, que na visão de Darcy Ribeiro, sempre procurou implantar aqui uma 
civilização urbana. Segundo o autor, a colônia sempre teve separada os conteúdos rurais 
e citadinos.56F

57 Aqui vai na contramão não só de Sergio Buarque e Emanuel Araújo, 
como também de Gilberto Freyre. Mas não residiria aí um certo exagero? Darcy Ribeiro 
não estaria atribuindo ao período colonial um tipo de evolução urbana que só será 
visível a partir da vinda de D. João? Ou terá ele certa razão? Exagerando ou não, o autor 
aponta para uma questão que passa despercebida por todos os autores anteriores -  e que 
iremos desenvolver melhor mais a frente: a visão que temos sobre a cidade e sobre a 
vida urbana é ela mesma histórica. Ela muda com o tempo. As cidades implantadas 
pelos portugueses nos primeiros séculos da colonização talvez estivessem conectadas a 
coordenadas bem precisas, bem diferentes das nossas, mas o que não quer dizer que se 
constituíssem elas mesmas como legítimas cidades.   
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56 ibidem, p. 33. 
57 ibidem, p. 177. 
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