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A CULTURA URBANÍSTICA E A FORMAÇÃO DE CIDADES:
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE SÃO LUIZ, BELÉM E DAMÃO1
Thaís Zenkner2 e Virgínia Pontual3
Resumo: O universo urbanístico português é muito vasto e suas
experiências urbanísticas estão espalhadas em cinco grandes grupos
geograficamente distintos. Entretanto, constata-se que são poucos e
recentes os estudos que tratam da aplicação dos princípios e regras do
urbanismo lusitano no Brasil. Neste artigo está apresentada uma reflexão
sobre a existência de elementos urbanísticos semelhantes na formação
das cidades de origem portuguesa, no século XVII, ou seja, pretende-se
responder à seguinte indagação: Quais os elementos urbanísticos
adotados na construção das cidades brasileiras próprios à cultura
portuguesa? Para isso, foram escolhidas as cidades de São Luís, Belém e
Damão, dado que as evidências mostram que no século XVII elas
apresentaram elementos semelhantes na forma urbana. Foram utilizados
como fontes primárias: a cartografia histórica, relatos de memorialistas e
narrativas de historiadores.
Palavras chave: universo urbanístico português, história, forma urbana,
São Luiz, Belém, Damão, século XVII.

Introdução
O universo urbanístico português é muito vasto e suas experiências urbanísticas
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. Entretanto,
constata-se que são poucos e recentes os estudos que tratam da aplicação dos princípios e
regras do urbanismo lusitano no Brasil. A maioria dos trabalhos aborda principalmente o
processo social da colonização, as razões da expansão comercial e do domínio territorial.
Neste artigo está apresentada uma reflexão sobre a existência de elementos urbanísticos
semelhantes na formação das cidades de origem portuguesa, no século XVII, ou seja,
Este artigo é uma síntese da dissertação, apresentada e aprovada no Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Urbano, “Legado renascentista e forma urbana: as cidades de São Luís e Belém no século
XVII”, da autoria de Thaís Zenkner, sob a orientação da Profª. Dra.Virgínia Pontual.
2 Mestre em desenvolvimento urbano pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da
Universidade Federal de Pernambuco e professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Estadual do Maranhão
3 Doutora em história urbana. Professora e pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Conservação
Integrada (CECI) e do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU) da UFPE, Brasil. Este
trabalho foi elaborado pelas componentes da comunidade Serviço de Identificação e Autenticação do
Patrimônio Cultural (SIAC) do CECI, consistindo no resultado de pesquisa com financiamento do Fundo de
Cultura (FUNCULTURA) do Governo do Estado de Pernambuco.
1
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pretende-se responder à seguinte indagação: Quais os elementos urbanísticos adotados na
construção das cidades brasileiras próprios à cultura portuguesa? Para isso, foram
escolhidas as cidades de São Luís, Belém e Damão, dado que as evidências mostram que
no século XVII elas apresentaram elementos semelhantes na forma urbana em todas
existem elementos semelhantes na forma urbana.
No início dos quinhentos, Portugal estabeleceu vários núcleos urbanos ao longo da
Costa Africana, no Oriente e no Brasil. Esses núcleos expressavam um modo de construir
relativo a práticas efetivadas no medievo, obedecendo à topografia do lugar, com ruas
estreitas e tortuosas. Entretanto, a partir do século XVII, as novas cidades passam a
apresentar uma malha regular, entre elas São Luiz no Maranhão e Belém no Pará, região
Norte do Brasil. São Luís tem seu traçado atribuído ao engenheiro-mor Francisco Frias de
Mesquita, no ano de 1615, e os registros mais antigos presentes na cartografia histórica
reportam-se aos séculos XVII e XVIII. A cidade de Belém não tem seu traçado atribuído a
nenhum engenheiro militar e, de igual modo a anterior, a cartografia cobre o mesmo
período temporal. Assim, o século XVII foi o momento das origens dessas cidades, daí a
escolha do recorte adotado.
Além da cartografia histórica, foram utilizados, ainda, como fontes primárias
memorialistas como Yves d’ Évreux, Cláudio d’Abbeville e Jacinto Carvalho, assim como,
historiadores que narram a história social do Maranhão e do Pará. A análise dessas fontes
à luz da indagação antes formulada está realizada no campo da morfologia urbana, por
meio das seguintes categorias analíticas: sítio, edifícios marcantes ou notáveis, malha,
praças, ruas, quadras, lotes, alinhamentos e usos. Tais categorias se referenciam em Reis
Filho (1974), Valente (1991) e Lamas (1968).

1. A organização urbana de São Luiz do Maranhão
São Luís foi 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. 4

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

4
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O entendimento desses marcos iniciais para São Luís está a seguir apresentado, as
modificações da forma urbana e o estabelecimento de uma periodização. Para tanto, foi
adotado o mapa de Johannes Vingboons5 (figura 1), de 1660, “Maragnon in Zuid America
van westen van Brasil”, utilizado como base, estabelecendo-se comparação com a estampa
de nº. 52 constante do livro de Barléus6 (figura 2) e com outro mapa, de 1789, denominado
“Detalhe de imagem sem título”

7

(figura 3). A essa análise foram aliadas as datas de

início das edificações e os relatos dos memorialistas.

Figura 1 – Maragnon In Zuid
América van west van Brasil
Fonte: Reis Filho, 2000.

Figura 2 – Vrsb s. Lodovici in Figura 3 – Detalhe de imagem
sem título de 1789.
Maragnon.
Fonte: Reis Filho, 2000.
Fonte: Reis Filho, 2000.

Segundo Berredo (1905), o ano da graça de 1612 é o da fundação do Forte São Luís,
pelos franceses, invasores desses territórios, em homenagem ao rei Luís XIII da França.
“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.”8

controle mais direto das Capitanias e desenvolvimento da colônia do Maranhão para fins comerciais. 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.
5 A escolha desse mapa, como principal referência da configuração urbana, deve-se ao fato de ter sido
desenhado na metade do século XVII, registrando os fatos urbanos até então ocorridos; além de incluir, de
modo claro, à muralha, a traça de Frias, as quadras, as praças, enfim, os principais elementos urbanísticos.
6 Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, consta um exemplar dessa estampa, intitulada “Vrsb s. Lodovici in
Maragnon”, cuja data de elaboração é desconhecida, porém é suposto ser posterior à ocupação holandesa no
Maranhão (1641-1644). O autor é desconhecido, embora Reis Filho (2000) a atribua a Jan Van Brostertheisen. É
um dos documentos cartográficos mais antigos, com escala gráfica que permite estabelecer distâncias
registradas no mapa e na realidade.
7 Esse mapa é de autor desconhecido, estando o original manuscrito no Arquivo Nacional da Torre do Tombo,
em Lisboa. Consta desse mapa a configuração de São Luís cento e setenta e sete anos após sua fundação.
8 Berredo, B. P. de. Documentos maranhenses: anais históricos do Estado do Maranhão, p. 5.
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“(...) 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. ”9
A escolha para a implantação do forte foi cuidadosamente selecionada, por motivos
de defesa, em um sítio no alto de uma colina com cerca de 15 metros de altura e cercada
por dois rios, o Anil e o Bacanga, além de existir em suas proximidades uma fonte de
água, importante elemento para uma ocupação, marcando assim o início da formação
urbana.
“Possui numerosas fontes de água doce conquanto cingida de todos os lados por águas
salgadas.”10
O Forte na cidade portuguesa estruturava a ocupação: nele coexistiam as funções
militares e urbanas; a partir dele e fora dos muros, assentavam-se edificações
complementares, militares e religiosas.
“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.”11
Embora o sítio tenha sido uma escolha dos franceses, essa escolha satisfez os
critérios portugueses tanto que, ao expulsarem os franceses em 1615, o Forte é mantido.
No governo do capitão-mor Diogo da Costa Machado (1616-1622), ocorreu uma leva de
colonos açorianos, deixando a ocupação de ser apenas por tropas militares e passando a
ser uma povoação com outra composição social e um sistema organizado, com uma
Câmara Municipal (UNESCO, 1997).
“Concretizaram essa, conveniência, o Capitão-Mor Diogo da Costa Machado e o Auditor
Geral, Luís de Madureira, organizando a Câmara Municipal de São Luís.” 12

Filho, D. C. L. Os sistemas urbanísticos de Alcântara e São Luís do Maranhão, p. 622.
Barléus, G. História dos fatos recentemente praticados durante oito anos no Brasil, p. 234.
11 Abeville, C. d’. História da missão dos padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas, p. 57.
12 UNESCO. Proposta do Governo do Estado Maranhão para introdução do Centro Histórico de São Luís na lista de
Patrimônio Mundial, p.61.
9

10
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Em 1616, o Forte é reformado pelo engenheiro-mor Francisco Frias de Mesquita, e
no ano de 1626 é reedificado em pedra e cal, com cerca de 200 metros de largura por 300
metros de comprimento. Segundo os relatos dos memorialistas, durante esse período
grande parte das edificações e da população estava intramuros, onde praticamente se
resume a cidade. Ele é o núcleo embrionário que, a partir de 1627, começa a ser rompido,
caracterizando uma outra forma.
Nesse núcleo fortificado, a composição social era de grupos levemente diferenciados
da camada branca e senhorial, totalizando mais ou menos trezentas almas, e que na
maioria habitava casas rústicas cobertas de palha.
A grande fortaleza (1) tinha uma malha regular, uma praça constituída por um
espaço vazio ladeado pela projeção das edificações, sem definição de quadras e lotes. As
edificações eram simples e térreas, seguindo um alinhamento regular e formato uniforme
e, ao que parece, duas portas, uma de ligação com o porto e outra com a fonte d’ água (6).
Pelo mapa, vê-se a existência da porta de ligação com o Convento de São Francisco e a
fonte das Pedras, e a outra porta de ligação com o porto, no mesmo local em que ainda
hoje há essa ligação, corresponde à reentrância da muralha (figura 4).
“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 (...).”13

13

Abeville, C. d’. História da missão dos padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas, p.56.
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Figura 4 - 1612 – 1626: CIDADE-FORTALEZA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Datas
1612
1612-1615
1612
1612
1613
1615
1612-1615
1616
1619

Elemento Urbanístico
Grande Fortaleza de São Luís (Ma)
Forte Artilhado
Antigo Porto Cidade – Cais da Sagração
Praça - grande espaço vazio
Convento São Francisco (atual Sto. Ant.)
Fonte das Pedras
Primeiros caminhos (forma linear)
Palácio
Câmara

No seu exterior, voltado para os rios, localizava-se o Cais da Sagração ou Porto (3),
com seus armazéns, cuja data de edificação remonta, também, a 1612, e dois fortes
artilhados, edificados entre 1612-1615 (2), sendo um o de Santo Antônio da Barra,
estrategicamente posicionado em frente à colina e ao forte francês, complementando o
sistema de defesa.
No caminho para a fonte d’água ou das Pedras, foi edificado, em outra colina, a
partir de 1613, segundo Abbeville (1975), uma cabana espaçosa ao lado de uma capela
que, juntas, receberam o nome de Convento de São Francisco, reconstruído em 1625,
atualmente Igreja de Santo Antônio.
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“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.”14
A fonte das Pedras, com suas inúmeras nascentes, localizada num baixio, segundo
relatos do Padre José de Morais (1987), foi o local onde Jerônimo de Albuquerque
acampou com suas tropas para a expulsão dos franceses. As fontes eram pontos
importantes para a ocupação territorial e a constituição de uma cidade. Esse caminho era
tortuoso e de largura praticamente constante, acompanhando as inclinações descendentes
ou ascendentes do sítio.
São Luís surge à sombra do forte, que desempenha a importante função de defesa
do território. Nesse singelo núcleo urbano, coexistiam as funções militar e residencial,
protegidas pela muralha, definindo uma Cidade-Fortaleza.
Segundo Viveiros (1954), o General Alexandre de Moura, após a retomada do Forte
de São Luís dos franceses, deixa dentre outras recomendações ao capitão-mor Jerônimo de
Albuquerque, a de seguir a traça de Frias para a implantação da cidade e a de reforma do
Forte, segundo projeto desse mesmo engenheiro. Entretanto, não se sabe a data precisa da
elaboração dessa traça, nem quando começou a ser implantada. Porém, o primeiro
registro cartográfico que mostra a efetivação dessa traça é o mapa elaborado quando da
ocupação holandesa, entre 1641-1644, daí a hipótese de ter sido nesse período a sua
implantação.
A malha proposta por Frias era constituída por oito ruas: quatro no sentido lesteoeste (atuais Rua João Vital, 14 de Julho, Direita e da Saúde) e quatro no sentido norte-sul
(atuais Rua Formosa, da Palma, do Giz e da Estrela), originando um damero perfeito. As
quadras do damero possuem a forma quadrada e são de tamanhos reduzidos (80x80
metros), seguindo uma regularidade cartesiana, como orientavam as Leis das Índias.
Essas quadras e ruas apresentavam-se retas e com larguras constantes, privilegiando uma
perfeita regularidade e simetria. Além dessas ruas, surgem a dos Afogados (17), reta e
paralela à rua Grande (15), e a do Sol (14), além de ruas transversais, como as Ruas da
Cruz (18) e Godofredo Viana (19).

14

Filho, D. C. L. Os sistemas urbanísticos de Alcântara e São Luís do Maranhão, p.62.
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“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 Capitãomor.”15
“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.”16
A cidade passa a estruturar-se segundo uma quadrícula perfeita, desenvolvida a
partir do Forte São Luís, posteriormente Forte São Filipe. Essa regularidade pode ser
entendida como um atributo inerente aos objetivos militares da conquista portuguesa,
também preconizada nas normas urbanísticas das Leis das Índias.17
“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.”18
“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.”19
A implantação do damero (10) ocasiona o rompimento da muralha do Forte São
Luís com a abertura de outras portas, ligando esses dois tecidos urbanos. O Forte continua
destacando-se entre os demais elementos urbanísticos, mas tão forte quanto sua presença
na cidade é o damero. Esse passa a penetrar na fortaleza, parecendo que a Cidade-Damero
começa a incorporar a Cidade-Fortaleza. Os lotes simétricos e praticamente de tamanhos
constantes apresentam-se com formatos uniformes e no alinhamento das ruas. Entretanto,
as edificações apresentam-se no alinhamento das vias tanto dentro quanto fora do Forte,
legando à cidade uma regularidade, uma organização geométrica. A partir de então, o
damero de Frias marca a forma de São Luís, influenciando o seu crescimento (figura 5).

Viveiros, J. História do comércio do Maranhão (1612 – 1895), p.12.
Berredo, B. P. de. Documentos maranhenses: anais históricos do Estado do Maranhão, p. 116.
17 Esta Lei foi promulgada por Filipe III, em 1573.
18 Silva Filho, O. P. da. Arquitetura luso–brasileira no Maranhão, p. 17.
19 Duarte, C. F. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período Filipino, p. 155.
15
16

8

TEXTOS PARA DISCUSSÃO V. 23
SÉRIE 3 – IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

5
7

6

18

19

12
10
13

2 1

11
16
2

9
2

2
3

8

4

2

Figura 5 -1627 – 1644: CIDADE EM DAMERO
Nº
1

Datas
1612

Elemento Urbanístico
Grande Fortaleza de São Luís (Ma)

2
3

1612-1615
1612

Forte Artilhado
Antigo Porto da Cidade – Cais da Sagração

4
5
6
7

1612
1613
1615
1612-1615

Praça Constituída pelo grande espaço vazio
Convento de São Francisco (Atual Santo Antonio)
Fonte das Pedras
Primeiros caminhos (forma linear)

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1616
1619
traça de 1616
1627
1627
anterior a 1641
depois de 1627
depois de 1627
depois de 1627
depois de 1627
depois de 1627

Palácio
Câmara
Malha em Xadrez
Igreja Nossa Senhora da Vitória (Atual Sé)
Convento do Carmo
Igreja do Desterro
Rua do Sol
Rua Grande
Rua Jacinto Maia
Rua dos Afogados
Rua da Cruz

19

depois de 1627

Rua Godofredo Viana

20

depois de 1627

Quadras maiores

Desse modo, o crescimento da cidade para o leste, iniciada com a inauguração do
Convento do Carmo (12) em 1627, acompanha a mesma geometricidade, embora as
quadras apresentem dimensões maiores, umas em formato quadrado e outras
retangulares. Cabe observar a formação de uma praça em frente a essa Igreja,
constituindo-se num espaço retangular que marca a forma da cidade.
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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 o sítio até então ocupado. Esse passa a abranger três núcleos com diferentes
topografias. O primeiro, na região do forte, na colina mais alta; o segundo, relativo à traça
do Frias, em um terreno plano e de topografia mais baixa, e o terceiro, o Largo do Carmo,
assentado na colina de Santa Bárbara, praticamente no mesmo nível da do Forte,
estabelecendo o ano de 1644 como a data final do segundo período.
Além das edificações marcantes anteriormente destacadas, pode-se citar a Igreja de
Nossa Senhora da Vitória (11), construída em 1627 no interior do forte e, na área exterior
da muralha, a Igreja do Desterro (13). Não é sabida a data precisa da sua construção, mas
é suposto que seja anterior a 1641.
O terceiro momento da periodização, denominado “Cidade Geométrica Regular”, vai
de 1645 a 1700 (figura 6) e ficou estabelecido pelo fato de que 1645 foi o ano da
inauguração do Convento das Mercês (21), reorientando a diretriz de crescimento da
cidade.
Além de iniciar o crescimento no sentido Carmo-Desterro, outras mudanças foram
identificadas, como o surgimento de quadras no interior da fortaleza e próximo aos seus
muros, com quadras de dimensões mais próximas das propostas por Frias e efetivadas no
damero. Quadras de menores proporções apresentando formas retangulares aparecem na
direção da fortaleza, preenchendo o vazio anteriormente existente entre essa e o damero.
Os lotes apresentam-se com formatos uniformes e de tamanhos quase constantes, com as
construções no alinhamento das ruas. 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.
Outros edifícios marcantes surgem na cidade, como a Igreja de São João (22) e a
Igreja do Carmo (12), que nas plantas dos períodos anteriores tinham uma forma
poligonal e agora são representadas como uma construção de menor porte.
O sítio ocupado é praticamente o mesmo dos três núcleos: o forte, o damero e o
Carmo. Pode-se observar ainda que as portas ou acessos da Fortaleza não são mais duas, e
sim quatro. Pelas portas e quadras registra-se a incorporação da Fortaleza ao damero,
promovendo grande impacto na configuração urbana, isto é, a fortaleza vai perdendo sua
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configuração e assumindo uma outra, mais forte, dissolvendo as estruturas primitivas e
passando a constituir um só corpo, uma só cidade.

5
22
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Figura 6 - 1645 – 1700: CIDADE GEOMÉTRICA REGULAR
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A
D
D
D
D
D

D

Datas
1612
1612-1615
1612
1612
1613
1615
1612-1615
1616
1619
1616
1627
1627
anterior a 1641
depois de 1627
depois de 1627
depois de 1627
depois de 1627
depois de 1627
depois de 1627
depois de 1627
1645
1665
depois de 1644

g

a
a

a

Elemento Urbanístico
Grande Fortaleza de São Luís (Ma)
Forte Artilhado
Antigo Porto Cidade – Cais da Sagração
Praça - grande espaço vazio
Convento São Francisco (atual Sto. Antônio)
Forte das Pedras
Primeiros caminhos (forma linear)
Palácio
Câmara
Malha em Xadrez
Igreja de Nossa Senhora da Vitória (Atual Sé)
Convento do Carmo
Igreja do Desterro
Rua do Sol
Rua Grande
Rua Jacinto Maia
Rua dos Afogados
Rua da Cruz
Rua Godofredo Viana
Quadras maiores
Convento das Mercês
Igreja de São João
Geometria do traçado se repete
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2. A organização urbana de Belém do Pará
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. Por meio de uma expedição marítima pela costa do Maranhão, segue em
direção ao Pará onde, subindo o rio Pará, funda 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), cortada por rios, igarapés e canais, que será a nova
Capitania, a do Grão Pará, fundada com o objetivo de demonstrar a posse portuguesa e a
base de defesa militar da Amazônia.20
“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.”21
Além das invasões, os atritos com as tribos indígenas era outro problema da
colonização do Norte. Os índios eram numerosos, tendo sido utilizados os missionários
para se estabelecer um bom convívio entre eles e os portugueses. Nesse sentido, foram
enviados 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 pequena palhoça, ao lado dos terrenos do forte.
“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.”22
Da miscigenação entre portugueses, índios, negros, gente dispersa das explorações
dos ingleses, franceses, holandeses e imigrantes de outras capitanias, resultou a
organização social de Belém.
A organização urbana de Belém, no século XVII, estava ligada à vigilância e ao
fortalecimento do litoral amazonense, coincidindo com o período de união das Coroas
portuguesa e espanhola e da vigência das Ordenações de Povoação, de Filipe II (1573).
A história econômica de Belém está muito ligada à de São Luís, pois em 1621 formaram um único Estado. Só
a partir de 1652 são dissociadas e a população paraense torna-se autônoma. A povoação do Norte ocorreu de
forma lenta e só com a obra colonizadora do Marquês de Pombal, executada por intermédio da Companhia
Geral do Grão-Pará e Maranhão, Belém é consolidada.
21 Carvalho, J. de S. J. Documentos maranhenses: crônica da Companhia de Jesus no Maranhão, p. 28.
22 Meira Filho, A. Evolução histórica de Belém do Grão-Pará, p. 63.
20
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Essas ordenações influenciam na forma da cidade de Belém, a qual não assume uma
ordem geométrica perfeita, mas com adaptações às condições topográficas específicas.
O entendimento desses fatos está a seguir apresentado, não só daqueles que
estabeleceram os marcos iniciais, mas também as modificações da forma e a determinação
de uma periodização. Para tanto, o mapa de 1753,23 “Planta Geométrica da Cidade de Belém
do Grão-Pará”24 (figura 7), foi utilizado como base, estabelecendo-se uma comparação com
o mapa mais antigo de Belém, de 1640,25 “De stat ende fort van Grand Para” (figura 8) e com
a planta de 1751, denominada “Planta da Praça da Cidade de Belém do Grão-Pará”26 (figura 9).
A essa análise foram aliadas as datas de início das edificações e os relatos dos
memorialistas.

Figura 7– Planta Geométrica da
Cidade de Belém do Grão Pará. Figura 8 – De Stat Ende Fort
Van Grand Pará.
Fonte: Reis Filho, 2000.
Fonte: Reis Filho, 2000.

Figura 9 – Planta da Praça.
Fonte: Reis Filho, 2000.

1616 foi o ano da fundação do Forte do Presépio (3), da muralha (2) e do porto (4). O
sítio escolhido para a implantação desse núcleo era uma planície de topografia regular,
compreendendo uma faixa de terra confinada, de um lado, pelo rio Guamá, e de outro,
pelo igarapé Piri27 e todo o alagado a leste, chamados pelos nativos de “baixios da Juçara”,
e que durante anos foram um obstáculo à expansão desse núcleo. Esse sítio era cercado
23 Embora do século XVIII, esse mapa foi adotado por ser o primeiro que mostra Belém inteira, 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 de apresentar de forma nítida a malha, as quadras e os principais edifícios.
24 O original manuscrito é da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O autor não é identificado, mas é provável
que tenha sido elaborado por um dos engenheiros militares chegados nessa época para a demarcação das
divisas entre a América Portuguesa e a América Espanhola.
25 O autor desse mapa não é identificado e o original manuscrito está em Algemeen Rijksarchief, Raia.
26 Esse mapa é de autor desconhecido, estando o original manuscrito na Mapoteca do Itamaraty/Ministério
das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro.
27 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.
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por uma imensa floresta de uma fauna e flora exuberantes que fascinaram e assustaram os
primeiros colonizadores do Pará.
“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.”28
“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.”29
O Forte do Presépio, de pequenas proporções, abrigava funções militares e
religiosas, tendo seus ocupantes fixado uma grande imagem do Senhor Santo-Cristo,
depois transferida para o “Sítio do Una”. Logo a ocupação extrapola os muros do Forte,
porém fica protegida por uma paliçada ou muralha, como uma grande praça fortificada,
isto é, a paliçada englobava o Forte, a Ermida de Nossa Senhora da Graça (6), a Rua Norte
(7), as primeiras edificações e a sua porta principal. O porto no exterior da paliçada
permitia a ancoragem segura das esquadras e das embarcações de comércio (figura 10).
“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.”30

Morais, J. de. História da Companhia de Jesus na vice-província do Maranhão e Pará, p. 210.
Duarte, C. F. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período Filipino, p. 5.
30 Sarges, M. de N. Belém: riquezas produzidas a belle- epoque (1870- 1920), p. 38.
28
29
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Figura 10 -1616 – 1621: PRAÇA FORTIFICADA
Nº
1
2
3
4
5

Datas
1616
1616
1616
1616
1616

6
7

1619
posterior 1619

Elemento Urbanístico
Local chamado “Ver o Peso”
Muralha
Forte do Presépio
Porto
Portão
Ermida de Nossa Senhora da Graça
Primeira Rua de Belém – Rua Norte

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, mas
abrigava a tropa e artilharias na sua praça de armas e uma tosca capela que abrigava a
imagem do Senhor Santo Cristo.
A Ermida de Nossa Senhora das Graças surge quando o Vigário Manuel Figueira
resolve transferir a existente no interior do forte para fora dele, a fim de lhe permitir o
acesso comum aos colonos e índios. Essa ermida foi removida para uma clareira em frente
e do lado sul do forte, sendo ela a primeira edificação essencialmente urbana e sem
vinculação com praça d’ armas, tendo passado a direcionar o crescimento construtivo da
povoação.
A partir de sua instalação no “Sítio do Una”, surgem às primeiras edificações e a
primeira rua da cidade de Belém, a Rua Norte, que se apresenta reta, curta, paralela ao rio
e com forma radial, partindo do forte para a periferia. A malha está iniciando sua
formação, constituída por elementos urbanísticos situados em pontos isolados. As poucas
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quadras existentes eram desiguais e sem ortogonalidade. Quanto aos lotes não havia
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. Tal
ocupação é marcada pela conquista e defesa da Amazônia, como uma grande PraçaFortificada, mantendo-se assim até 1621.
Em 1622, surge a segunda casa religiosa de Belém, a Capela de São João Batista (9).
Com a implantação dessa capela, a expansão do núcleo de povoamento passa a ser
direcionado para o interior da floresta. Após essa capela são edificadas outras igrejas e
capelas, constituindo-se em marcos e direcionando o crescimento da ocupação. Dentre os
edifícios marcantes destacam-se: a Capela de Santo Cristo (10), de 1626, a Igreja e
Convento do Carmo (11), de 1626, e o Convento de Santo Antônio, de 1626. Essas igrejas
situam-se em diferentes locais, estruturando a organização urbana (figura 11).
“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.”31
“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.”32
Assim, a igreja de São João, localizada no 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, construída ao lado do
Forte do Presépio numa grande área vazia, promove o adensamento desse local.
O Convento de Santo Antônio (13), distante do forte cerca de meia légua, localizado
em um terreno alto e descampado à margem da baía do Guajará e da floresta, possibilitou
a formação de um outro núcleo, chamado posteriormente da Campina. O sítio relativo a
essa expansão abrange a área para além do igarapé Piri, mantendo-se a topografia
praticamente plana e similar à da ocupação existente.

31
32

Meira Filho, A. Evolução histórica de Belém do Grão-Pará, p.244.
Meira Filho, A. Evolução histórica de Belém do Grão-Pará, p.244.
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Figura 11 - 1622 – 1640: CIDADE RELIGIOSA
Nº
1
2
3
4
5
6

Datas
1616
1616
1616
1616
1616
1619

7

Posterior 1619

8

Posterior a 1619

9
10
11
12
13
14
15
16

1622
1626
1626
1626
1626
1640
1640
1622-1640

Elemento Urbanístico
Local chamado “Ver o Peso”
Muralha
Forte do Presépio
Porto
Portão
Ermida de Nossa Senhora da Graça
Primeira Rua de Belém – Rua Norte
Ruas Irradiantes: Espírito Santo, Cavaleiros, São João,
Travessa da Residência, Atalaia, Flores, Barrocas.
Igreja de São João Batista
Capela de Santo Cristo
Igreja e Convento do Carmo
Caminho de Santo Antonio
Convento de Santo Antonio
Igreja e Convento dos Mercedários
Rua da Praia (Atual 15 de novembro)
Quadras desiguais

Essas novas edificações promovem a divisão da ocupação em dois núcleos: o da
Cidade, ortogonal, e o da Campina, como um longo caminho tortuoso.
“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
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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.”33
As ruas do núcleo da Cidade são curtas, umas paralelas e outras transversais à Rua
Norte, tais como: do Espírito Santo, dos Cavaleiros, São João, Travessa da Residência,
Travessa da Atalaia, Travessa das Flores e Travessa das Barrocas (8). Elas se apresentam
regulares, porém sem nunca configurarem um damero perfeito.
“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.”34
As quadras continuam desiguais (16), sem a rigidez ortogonal, ao contrário do que
ocorreu em São Luís, especialmente no trecho da cidade que foi projetado por Frias. No
núcleo da Cidade, elas parecem formar-se no norte-sul, paralelas ao rio Guamá, com
diferentes dimensões, mas demonstrando certa regularidade.
No núcleo da Campina, o Caminho de Santo Antônio (12), atual João Alfredo, surge
longo e tortuoso, estabelecendo a ligação com a área do forte, sendo posteriormente
acrescido com a Rua da Praia (15), esta última paralela à baía do Guamá, reta e de menor
extensão. Não havia evidência de quadras, apenas existiam edificações isoladas e alguns
caminhos.
Os lotes apresentam-se com formatos uniformes, estreitos e paralelos uns aos
outros. As edificações continuam no alinhamento das ruas, legando uma regularidade à

33
34

Morais, J. de. História da Companhia de Jesus na vice-província do Maranhão e Pará, p. 210.
Duarte, C. F. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período Filipino, p. 157.
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malha. Enquanto a função militar permanece no forte, as religiosas e residenciais
transferem-se para os núcleos da Cidade e da Campina.
“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.” 35
Em 1640, com a construção da Igreja e do Convento dos Mercedários (14), a
ocupação do núcleo da Campina é intensificada. Por estar localizada próxima à praia e no
caminho de ligação com o Forte do Presépio e o Convento de Santo Antônio, foram
criadas as condições para a fixação de novas edificações.
Pode-se dizer que, 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 limitava a Cidade-Fortificada.
No terceiro período chamado “Cidade ortogonal”, datado de 1641 a 1700, Belém se
consolida, tendo como elemento articulador e unificador dos dois núcleos o Forte do
Presépio (figura 12).
Novas edificações marcantes surgem, tanto na Cidade quanto na Campina, e
também no local próximo ao forte. Por trás do Forte do Presépio são construídos o
Convento de Santo Alexandre (19) junto ao Colégio dos Jesuítas (19), ambos em 1653, a
Casa da Alfândega (18), também em 1653, e o Palácio do Governador (23), em 1680,
preenchendo o vazio existente entre os dois núcleos.
Próximo à Casa da Alfândega, existia uma ponte de pau-a-pique, após o Portão (5),
para o noroeste. Esse portão era da paliçada que protegia o núcleo relativo ao primeiro
período, e, segundo relatos de Meira Filho (1974), ela existiu até o final do século XVII.
Porém, na planta de 1751 (figura 10), tem-se a Igreja e o Colégio de Santo Alexandre, o

35

Meira Filho, A. Evolução histórica de Belém do Grão-Pará, p. 498.

19

TEXTOS PARA DISCUSSÃO V. 23
SÉRIE 3 – IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Palácio do Governador e o alagado do Piri, porém não constam a paliçada e o portão,
sendo provável que não mais existissem.
No núcleo da Cidade, próximo ao Largo do Carmo, é construída a Igreja de Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Brancos (20), em 1661, e no da Campina foi edificada a
Santa Casa de Misericórdia (17), assegurando a consolidação do núcleo da Campina em
conjunto com o Fortim de São Pedro Nolasco (21), edificado em 1665, na beira-rio, por trás
da Igreja das Mercês, em forma de um triângulo isósceles, com o vértice se alongando
para o interior da baía do Guajará, revelando a intenção de garantir a segurança dos
habitantes desse outro núcleo.
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Figura 12 - 1641 – 1700: CIDADE ORTOGONAL
Nº
1
2
3
4
5

Datas
1616
1616
1616
1616
1616

Elemento Urbanístico
Local chamado “Ver o Peso”
Muralha
Forte do Presépio
Porto
Portão

6
7

1619
Posterior 1619

Ermida de Nossa Senhora da Graça
Primeira Rua de Belém – Rua Norte

8

Posterior 1619

Ruas Irradiantes: Espírito Santo, Cavaleiros, São João,
Travessa da Residência, Atalaia, Flores, Barrocas.

9
10
11

1622
1626
1626

Igreja de São João Batista
Capela de Santo Cristo
Igreja e Convento do Carmo

12

1626

Caminho de Santo Antonio
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13

1626

14
15
16
17

1640
1640
1622-1640
1650

18
19
20
21
22
23

1653
1653
1661
1665
1676
1680

Convento de Santo Antonio
Igreja e Convento dos Mercedários
Rua da Praia (Atual 15 de novembro)
Quadras desiguais
Santa Casa de Misericórdia
Casa da Alfândega
Convento de Santo Alexandre
Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Brancos
Fortim de São Pedro Nolasco
Rua São Vicente (Atual Manoel Bandeira)
Residência do Governador

A malha ortogonal dos núcleos da Cidade e da Campina é separada por um
pequeno curso de água, o igarapé Piri, e terrenos vazios sobre os quais foram edificadas
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, o Colégio 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. Passado o portão, deparava-se com o igarapé Piri, que
separava os dois núcleos. Ultrapassando o igarapé, através de uma ponte de pau-a-pique,
chegava-se ao núcleo da Campina, onde ainda estava o Convento de Santo Antônio, das
Mercês, a Santa Casada Misericórdia e o Fortim de São Pedro Nolasco.
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, que
orientariam o seu crescimento futuro.
“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.”36
“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 rumo indicados, normais aos caminhos iniciais fixados na linha
leste-oeste, aproximadamente.”37

36
37

Duarte, C. F. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período filipino, p.6.
Meira Filho, A. Evolução histórica de Belém do Grão-Pará, p. 41.
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Em 1676, a chegada de 234 colonos açorianos contribui para a consolidação desse
núcleo. Tendo de alojar os colonos, o governo luso-brasileiro 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. Os
lotes continuam estreitos e paralelos. As construções seguem o alinhamento das ruas, sem
recuos laterais e frontais. A ocupação consolida-se como urbana, tendo ainda o Forte do
Presépio (agora exclusivamente militar), a paliçada e o Forte de São Pedro Nolasco
importantes funções de proteção.
“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 verifica no tecido urbano resultante da
ocupação do restante do bairro, onde prevalece uma clara intenção de regularidade.”38
As praças de Belém surgiram como praça de armas, tal qual a localizada no interior
do Forte do Presépio, onde se instalavam as baterias pesadas dos militares, ou em frente
aos terreiros de igrejas.
“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.”39
Na cartografia de 1753, já existe o registro do grande largo, próximo ao Forte do
Presépio. Esse largo foi dividido, originando duas grandes praças: a da Sé e a do Palácio.
A primeira efetivou-se em frente à igreja, mas nunca assumiu uma forma geométrica
perfeita, enquanto a segunda só se desenvolveu no século XVIII, transformando-se na

38
39

Duarte, C. F. São Luís e Belém marcos inaugurais da conquista Amazônica no período Filipino, p. 7.
Meira Filho, A. Evolução histórica de Belém do Grão-Pará, p.244.
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praça nobre da cidade, à imagem das praças barrocas setecentistas. Nas áreas em frente à
Santa Casa de Misericórdia e Mercês, também surgem terrenos que se conformaram em
outras praças.
“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.”40
A periodização da forma urbana de Belém possibilitou a visualização das mudanças
ocorridas no sítio, nos edifícios marcantes, na malha, na praça, nas ruas, quadras, lotes,
alinhamentos e funções de Belém no decorrer do século XVII, mostrando quais os
elementos que se repetem com regularidade, fazendo com que se pense na existência de
uma lógica urbanística, um traçado feito segundo uma tradição, ou na influência das
Ordenações Filipinas adequadas à realidade do local.
São Luís e Belém surgem, inicialmente, com função militar, iniciando-se a origem de
seu povoamento na implantação dos fortes, dos similares edificações notáveis,
destacando-se, principalmente, as igrejas, as praças, os palácios. A malha, os quarteirões e
os lotes são predominantemente de formato retangular, e seus edifícios não têm recuos
que constituam alinhamentos regulares.
A diferenciação da formação morfológica das cidades de São Luís e Belém, é que a
primeira segue à risca as orientações das ordenações, apresentando um damero perfeito,
composto por ruas retas e quadras com formatos quadrados. Já na segunda, verifica-se
uma malha constituída por dois núcleos sensivelmente ortogonais, compostos por
algumas ruas retas, outras tortuosas e quarteirões de formato retangulares. Outro
elemento diferenciador é o sítio, embora ambas as cidades sejam litorâneas: São Luís foi
implantada em uma elevação, enquanto Belém em uma planície.

40

Revista Urban nº 2. As formas urbanas das cidades de origem portuguesas, p.23.
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3. O estudo morfológico comparativo entre São Luís, Belém e Damão
A cidade de Damão está situada na costa ocidental da Índia, ao norte de Bombaim e
é uma cidade litorânea como São Luís e Belém. Sua formação data de 1559, ou seja, da
segunda metade do século XVI, consolidando-se depois até meados do século XVII. É
uma das cidades do universo urbanístico português onde melhor se observa a aplicação
dos ideais renascentistas, apresentando um plano prévio, atribuído ao engenheiro militar
João Batista Cairato (figura 13).
“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.”41
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 de água.
“(...) 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.”42
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. Além da fortaleza, outras
edificações organizaram a sua configuração, como a Casa da Alfândega, a Casa de
Câmara e Cadeia, o Palácio do Governador, a Igreja Matriz e o Colégio dos Jesuítas. Cabe
destacar a cidadela, de forma quadrada, com a Casa do Governador e a fortaleza, de
perímetro regular. Essas edificações também estão presentes nas cidades de São Luís do
Maranhão e Belém do Pará, assim como a proximidade das fontes de água.
“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.”43

Rossa, W. A cidade portuguesa: da estética barroca ao fim do classicismo, p. 283.
Fernandes, J. M. e Janeiro, M. de L. Elaboração de uma base de dados sobre as estruturas urbanas da expansão –
aplicação à análise de alguns espaços urbanos de influência portuguesa na Índia, p.664.
43 Revista Urban nº 2. As formas urbanas das cidades de origem portuguesas, p. 6.
41
42
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Figura 13 – Mapa da Cidade de Damão

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 a extensão máxima de 600 a 800 metros, limitada pelos muros
da fortaleza.
“(...) apenas Damão é exceção, mostrando uma retícula quase geograficamente perfeita
(...).”44
Desse modo, Damão aproxima-se muito da cidade de São Luís do Maranhão,
principalmente no aspecto da dimensão, escala e 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
elas também se diferenciam: São Luís, na segunda metade do século XVII, apresenta um
caráter de cidade aberta, enquanto Damão apresenta um caráter de cidade fechada, com
muralhas e bastiões que mostram que a necessidade de defesa foi mais dominante. Já
Belém, embora não se tenha estruturado com base em um plano prévio, apresenta-se
sensivelmente ortogonal e seguindo certa regularidade de quarteirões, ruas, lotes e
alinhamentos.
A cidade do Renascimento referenciava-se em praças geométricas e proporcionais, e
seu tamanho era definido pelo número de habitantes da cidade. Esses espaços
Fernandes, J. M. e Janeiro, M. de L. Elaboração de uma base de dados sobre as estruturas urbanas da expansão –
aplicação à análise de alguns espaços urbanos de influência portuguesa na Índia, p. 644.
44
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estruturavam-se associados às edificações religiosas e civis.

A partir do século XV,

freqüentemente tinham mais que uma praça associada a 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 ou ao convento. Essa divisão das funções
das praças também ocorreu em Damão.
“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 da terra e a do mar desenvolve-se a rua
principal tendo à ilharga a praça e o Palácio do Governador.”45
“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.”46
A regularidade do traçado em quadrícula e a configuração da praça vão sendo
adequados ao sítio, funcionando como ponto nodal, ou seja, as praças ou largos
apresentam-se sempre mais do que dois, sendo uma persistência de valores urbanísticos
transmedievos, onde se separam os poderes centrais do 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, se estruturam 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 se
verifica a presença dessas praças, que se formam ligadas às igrejas e ao palácio, onde se
destaca a praça em frente ao Largo do Carmo, de forma regular.
A regularidade do traçado é encontrada em Damão, nas suas ruas quase sem
distinção e com orientação dominante segundo os quadrantes norte e sul. Na rede
ortogonal, uma rua se destaca: é a principal, designada de “direita”, ligando as duas
portas do mar e da 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, seja de
padrão regular do tecido urbano.
“O caso de Damão merece uma referência especial: dada a sua rede mais puramente
ortogonal.”47

45
46

Rossa, W. A cidade portuguesa: da estética barroca ao fim do classicismo, p. 283.
Oliveira, M. O Desenho da cidade: contribuição para o seu estudo, p. 85.

26

TEXTOS PARA DISCUSSÃO V. 23
SÉRIE 3 – IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Em Damão, a Rua Direita constituía-se em um eixo estruturador e gerador da malha
urbana, assentando os elementos urbanos mais importantes, como 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.
Pela descrição de Rossa (1998) 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 constante e dimensões reduzidas,
originando uma quadrícula perfeita e quadras simétricas.
“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.”48
A malha e as dimensões das quadras de Damão assemelham-se bastante às de São
Luís do Maranhão, enquanto Belém apresenta quadras de maiores proporções e de formas
variadas, com a predominância de quarteirões retangulares. Os lotes foram implantados
por meio de cordas e piquetes, fazendo com que a cidade se apresentasse ordenada e
regulada. As dimensões e os números dos lotes de cada quarteirão apresentavam-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. Os alinhamentos das cidades de Damão, São Luís e Belém
eram semelhantes, onde coincidiam com os limites do lote, sem recuos laterais e frontais.
“A categoria inicial dos povoados (...) foi dominantemente a de feitoria ou fortificações.”49

47 Fernandes, J. M. e Janeiro, M. de L. Elaboração de uma base de dados sobre as estruturas urbanas da expansão –
aplicação à análise de alguns espaços urbanos de influência portuguesa na Índia, p. 665.
48 Rossa, W. A cidade portuguesa: da estética barroca ao fim do classicismo, p. 283.
49 Fernandes, J. M. e Janeiro, M. de L. Elaboração de uma base de dados sobre as estruturas urbanas da expansão –
aplicação à análise de alguns espaços urbanos de influência portuguesa na Índia, p. 665.
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Damão foi simultaneamente posto militar e entreposto comercial, tendo em seguida
agregado as funções religiosa e residencial. Algo similar ocorreu com as duas cidades do
norte do Brasil, São Luís e Belém, ambas fundadas como fortificações e exercendo
atividades comerciais para depois agregarem as atividades residencial e religiosa.
A análise da forma urbana das cidades de São Luís, de Belém e de Damão permite
chegar às 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, no
Maranhão, e Damão, na Índia, e outras vezes o sítio era implantado em local plano, como
em Belém, no Pará, mas sempre ladeado pelo porto. Essas cidades surgem regulares,
claramente ligadas às razões militares, com um forte, e localizadas em pontos estratégicos,
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,
existe o Forte de São Filipe; em Belém, o Forte do Presépio, dentro do qual a cidade surge
e depois encontra segurança para ultrapassar os seus muros. Em Damão, encontra-se um
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
orientavam as Leis das Índias.
•

A regularidade dos traçados das cidades portuguesa surge como atributo

inerente aos objetivos militares de conquista, que presidiram à sua fundação. No caso de
São Luís, há uma malha em xadrez perfeito e registros documentais que comprovam a
existência de um plano prévio, elaborado pelo engenheiro militar Francisco Frias de
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Mesquita. Em Belém, a malha não é tão perfeita nem existe a 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.
•

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 e muralhas, os quais funcionam como elementos estruturadores da cidade e
como pólos de atração para a sua expansão. Em São Luís, por exemplo, existe a Igreja do
Carmo onde, em frente, surgiu o largo e foi no sentido do Carmo que a cidade se
expandiu. Em Belém, pode-se citar o Convento de Santo Antônio, que surgiu no bairro da
Campina e inaugurou seu desenvolvimento. Em Damão, temos o Palácio do Governador
e a praça, em cujas proximidades se desenvolveu a rua principal da cidade, a Rua Direita.
Belém, 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
normatizadas 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, que 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 e a
Damão, as quadras eram predominantemente quadradas e de pequenas dimensões; já em
Belém, elas são mais irregulares, prevalecendo à forma retangular. As Leis das Índias
recomendavam a regularidade cartesiana, embora a sua adequação ao local nem sempre
pôde ser seguida à risca, como foi visto em Belém.
Entende-se que as cidades portuguesas parecem estar situadas entre dois extremos,
ao mesmo tempo, constituindo sempre a sua síntese: de um lado, a teoria, o plano
idealizado e o desenho e, do outro, a experiência prática, o confronto com a realidade, a
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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, percebem-se muitas semelhanças entre: sítio, edificações marcantes, malha,
praça, rua, quadras, lotes, alinhamentos e funções; e apenas pequenas diferenças
permitindo atestar que, na formação dessas cidades, existiu uma lógica urbanística
comum às cidades de origem portuguesa.

CONCLUSÃO
O estudo da forma urbana no século XVII resultou em três momentos, definidos de
acordo com as mudanças verificadas por meio da interpretação da documentação
histórica. O primeiro período, denominado “Cidade- Fortaleza”, data de 1612, ano da
fundação do Forte São Luís, a 1626, ano da última reforma do forte deixado pelos
franceses. Nesse momento, existe a cidade implantada em uma colina cercada por dois
rios, a fortaleza com algumas edificações no seu interior, a fonte das Pedras, o Convento
de São Francisco e os primeiros caminhos tortuosos. Assim, São Luís surge e cresce à
sombra do forte, como integrante do sistema de fortificação. O segundo momento,
denominado ”Cidade em Damero”, vai de 1627 a 1644 e corresponde ao período do
aparecimento do traçado ortogonal elaborado pelo engenheiro militar Francisco Frias de
Mesquita, assim como pela inauguração da Igreja do Carmo, em 1627, quando a malha
urbana começa a se estender para o leste. O término desse período ficou estabelecido no
momento em que os três núcleos, o forte, o damero de Frias e o núcleo das Mercês estão
consolidados, conforme a cartografia de 1644. Embora os relatos afirmem que, em 1616,
Frias já tinha elaborado a traça de São Luís, não é exata a data de sua aplicação. Como
primeiro registro, existe a cartografia de 1641-1644, executada pelos holandeses, onde está
mostrado o damero. Nesse período, verifica-se o rompimento do núcleo fortificado com a
abertura de novas portas que fazem a sua ligação com o damero. Esse núcleo continua
destacando-se dos demais elementos urbanísticos, mas tão forte quanto sua presença é o
damero que passa a penetrar na fortaleza. A traça de Frias passa a marcar a forma de São
Luís, direcionando o crescimento da cidade, tanto que, com o núcleo iniciado com a
implantação do Convento do Carmo, tem-se a repetição da geometricidade, embora as
quadras apresentem maiores dimensões. O terceiro momento, denominado “Cidade
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Geométrica Regular”, vai de 1645 a 1700, pelo fato de 1645 ter sido o ano da inauguração do
Convento das Mercês, surgindo outra ordem urbanística. Outros fatos são identificados,
como o crescimento no sentido Carmo-Desterro e o aparecimento de quadras no mesmo
formato do damero no interior do núcleo fortificado. Fica marcada a incorporação do
mesmo ao formato geométrico perfeito, conforme mostra a cartografia de 1660, isto é, o
núcleo se dissolve na malha citadina.
A organização urbana de Belém, no século XVII, estava ligada à vigilância e ao
fortalecimento do litoral amazonense. Embora as ordenações filipinas tenham
influenciado a forma da cidade de Belém, não está verificada a existência de uma ordem
geométrica perfeita, mas com as adaptações às condições topográficas do lugar. As
mudanças da forma urbana estão sintetizadas segundo três períodos. O primeiro,
denominado “Praça- Fortificada”, vai de 1616 a 1621, dado o ano da fundação da cidade ter
sido 1616, e fechando em 1621, quando a ocupação se limitava ao núcleo fortificado,
constituído pelo fortim, quadras irregulares, a Ermida, a Rua Norte e a paliçada. O sítio
compreendia uma faixa de terra entre o rio e o igarapé Piri. Este último foi determinante
na formação de Belém, por tê-la dividido em dois grandes núcleos (Cidade e Campina), e
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”, próximo ao porto onde hoje está
adensado o comércio de produtos pesqueiros. O segundo período, denominado “CidadeReligiosa”, vai de 1622 a 1640, quando surge a segunda casa religiosa de Belém, a Capela
de São João Batista, e com ela a expansão da malha urbana em direção ao interior da
floresta. 1640 foi o ano da construção do Convento dos Mercedários, que proporcionou a
formação do núcleo da Campina. Esses fatos estão registrados na cartografia mais antiga,
que é a de 1640, e nos relatos dos memorialistas. O terceiro período, denominado “Cidade
ortogonal”, vai de 1641 a 1700 e é marcado pela consolidação do núcleo da Campina com o
surgimento de quadras e ruas paralelas e transversais ao antigo Caminho de Santo
Antônio (atual João Alfredo).
Após a análise de cada cidade de per si, foi efetivado o estudo comparativo com a
cidade de Damão e com as Leis das Índias. A cidade de Damão, situada na costa ocidental
da Índia, ao norte de Bombaim, apresenta as primeiras ocupações na segunda metade do
século XVI, consolidando-se até meados do século XVII. Sua escolha deve-se ao fato de ser
uma das cidades onde melhor se observa a aplicação dos preceitos renascentistas, a
efetiva presença dos portugueses do ponto de vista militar, político e cultural; ser uma
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cidade litorânea e possuir um plano prévio atribuído ao engenheiro militar João Batista
Cairato. Com a identificação desses elementos urbanísticos, procedeu-se ao confronto com
o modelo de organização urbana presente nas Leis das Índias, centrado nos princípios de
simetria e regularidade geométrica, por meio do estabelecimento de tamanho e posição da
praça maior, do desenho em tabuleiro de xadrez e do crescimento por acréscimo de
quarteirões e ruas segundo posições e tamanhos prévios.
A comparação da forma urbana das três cidades mostra a existência de elementos
urbanísticos próprios à cultura portuguesa, tais como: a constância da escolha do sítio em
locais estratégicos próximos aos rios, a estreita relação entre cidade e fortalezas, a
regularidade dos traçados com seus objetivos militares, a presença de edifícios notáveis
como igrejas, palácios, casas de câmara e cadeia, fortificações, mas principalmente o
emprego da simetria, regularidade, geometricidade e uniformidade formal.
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