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a R q u i t e t u R a  C o l o n i a l 

Artigo publicado em As artes na Bahia - I parte. Salvador, Livraria Progresso Editora, 

1955, 74p. Tradução de Lydia Borba, revisada pelo autor1.  

a p r e s e n ta ç ã O
Faz pouco tempo, o governo brasileiro agraciou o prof. Robert C. Smith com a 

Ordem do Cruzeiro do Sul, grau de oficial. A cerimônia foi realizada em Washington e os 

discursos na ocasião proferidos, pelo nosso embaixador e pelo agraciado, contam a história 

de um dos melhores serviços à cultura brasileira prestados no corrente século.

Efetivamente, poucos estrangeiros de nosso tempo terão se dedicado com tanta 

abnegação, simpatia, competência e produtividade a assuntos de nosso país. No caso de 

Robert C. Smith, o campo de estudo é nossa arte, sobretudo a colonial, e quando ele ao 

Brasil viajou pela primeira vez já era sem favor um bom especialista em arte portuguesa 

dos últimos quatro séculos, reunindo, pois, os conhecimentos necessários a um estudo 

comparativo acurado, sem auxílio do qual não é possível fazer história da arte, como se 

exige de um especialista moderno.

Com esse cartão de visitas e com suas primeiras publicações a respeito de alguns 

problemas de nossa arte colonial, logo o prof. Smith se tornou uma das pessoas mais 

estimadas pelo órgão que no Brasil se ocupa da proteção e do estudo sistemático de 

nossos monumentos, o então Serviço e agora Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. Pesquisas, consultas, recomendações, fotografias, plantas, tudo sempre lhe foi 

facilitado pelo ilustre diretor do Patrimônio, o Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, numa 

demonstração inequívoca de apreço, confiança e desprendido espírito de colaboração que 

honra a cultura brasileira.

As considerações recebidas pelo historiador americano durante suas quatro visitas 

à Bahia – em 1938, 1947, 1953 e 1954 – de certo modo foram um reflexo da atitude do 

serviço federal. Presentemente, podemos sem exagero dizer que ele se tornou uma pessoa 

querida em nosso meio, quase como se fosse um filho da terra, que manda lembranças, 

que recebe lembranças, cuja saúde a muitos interessa saber e cujos novos trabalhos são 

acompanhados com atenção. Talvez seja mesmo possível dizer que de todos os estados 

brasileiros onde possui dedicados amigos, como Pernambuco, Minas, Rio, São Paulo, a 

Bahia é aquele onde se sente mais em casa. O que estaria plenamente de acordo com as 

tradições baianas – deve-se acrescentar.
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Este excelente ensaio sobre a arquitetura colonial da Bahia foi escrito a pedido 

da Prefeitura Municipal de Salvador, durante a administração do Dr. Oswaldo Gordilho e 

sendo diretor do Arquivo da Prefeitura o Dr. Luiz Monteiro. Faz parte da série Evolução 

histórica da cidade do Salvador, criada ao tempo da administração do Dr. Elysio Lisboa 

e diretor do arquivo o saudoso Oswaldo Valente. Foi pela primeira vez publicado, na 

referida série, sendo prefeito o Dr. Aristóteles Goes e diretor de Arquivo o Dr. Percy 

Cardoso. O atual prefeito da cidade, Dr. Helio Machado, que tem como diretor do 

Arquivo o Dr. José Santana, permitiu que a Livraria Progresso, uma vez assegurado o 

consentimento do autor, fizesse uma edição própria da obra, acompanhando a série. 

Com essa deliberação – diga-se de passagem –, não só está promovendo uma maior 

divulgação da obra, como também dando merecido estímulo à única livraria da Bahia 

para quem o comércio de livros não é apenas um simples negócio, mas também uma 

atividade criadora. Noutras palavras, a livraria também edita, e nela muitos autores 

baianos têm encontrado perspectiva para suas produções.

A razão que levou as autoridades da Prefeitura de Salvador a convidarem o prof. 

Smith para elaborar este trabalho é a razão que deve presidir a toda iniciativa cultural 

séria: procurar aquele que já se revelou realmente capaz, não porque se aprecia o seu 

talento ou porque na vida privada se mostre conhecedor do assunto, mas sim porque deu 

provas consecutivas (que no particular da história da arte são primordialmente por escrito) 

de seus verdadeiros conhecimentos. Parece por isso oportuno arrolar, ao final deste texto, 

em ordem cronológica, os principais trabalhos do prof. Smith a respeito da arte brasileira, 

no passado e no presente. Não só ficará satisfatoriamente explicada a razão do convite, 

como também servirá a muitos estudiosos, que, em suas atividades de pesquisa, de ensino 

e de criação, poderão utilizar essas referências bibliográficas.

Além desses trabalhos, tem o prof. Smith tratado de outros aspectos da cultura 

brasileira, como no A pioneer teacher: Father Peter Badad and his Portuguese grammar 

(1945), ou no A Portuguese naturalist in Philadelphia, 1799, publicado em 1954. Poderíamos 

ainda mencionar seus importantes trabalhos exclusivamente relativos à arte portuguesa, 

assim como aqueles em que se ocupa de questões de arte colonial e do século passado de 

seu próprio país.

Se considerarmos que o autor de tantas obras não vive apenas de escrever, mas que 

sua profissão é o magistério, podemos fazer ideia da extraordinária energia que o anima. 

Realmente, ensinar história da arte, pesquisar arquivos, tomar fotografias, dar conferências 

e escrever com frequência trabalhos eruditos não é comum, nem no Brasil, nem na América 

do Norte, nem em lugar nenhum. Nada tem de surpreendente, portanto, que, de sua cátedra 
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na Universidade da Pensilvânia, seja o prof. Smith constantemente solicitado a colaborar 

em toda iniciativa relacionada com problemas culturais luso-brasileiros, e que tanto os 

portugueses como nós outros o tenhamos no mais elevado conceito.

Bastará ler este livro para se verificar a quantidade dos estudos de seu autor e suas 

qualidades de escritor. Facilidade e propriedade de expressão, visão ampla e bem informada 

da questão, conhecimentos eruditos, penetração analítica e comparativa, habilidade 

descritiva, e até um discreto sabor literário, perceptível mesmo através da tradução. Já 

foi dito por outro historiador da arte baiana que, doravante, não se poderá mais escrever 

a respeito de nossa arquitetura colonial sem levar em consideração as classificações, 

esquemas e sugestões oferecidas pelo Dr. Robert C. Smith. É o que também pensamos e 

o que esperamos vá pensar todo leitor do livro, desde os especialistas até aqueles que se 

aproximam do assunto pela primeira vez.

Cidade do Salvador, Julho de 1955.

José Valladares

Diretor do Museu do Estado

a  c i d a d e
Os portugueses estabeleceram no Brasil, quase intacto, o mundo que haviam 

criado na Europa. A melhor comprovação oferece a cidade da Bahia em si mesma. Em quase 

215 anos, de 1549 a 1763, durante os quais gozou o privilégio de ser a primeira metrópole 

lusitana no novo mundo, tornou-se a Bahia uma réplica fidelíssima de Lisboa e do Porto, as 

duas maiores cidades de Portugal.

Isso é verdade, não só em relação aos seus edifícios, mas principalmente à sua 

localização e à maneira pela qual aí se desenvolveu. Como Lisboa e Porto, de acordo com o 

uso português, a Bahia foi fundada sobre uma escarpa alta, dominando larga extensão de 

água (fig. 1). A exemplo de ambas, para defesa, foi cercada de muros com torres e portas 

entremeadas com fortes. Os melhores sítios, o alto das colinas, como em Portugal, foram 

reservados às igrejas e conventos, aos edifícios públicos e solares, ao passo que o comércio 

funcionava embaixo, ao longo do cais. Havia assim duas cidades, uma alta e outra baixa, 

existindo na Bahia como terra-mãe o problema constante da comunicação. Esta se fazia 

por uma série de caminhos tortuosos, tão estreitos e íngremes que o tráfego de veículos 

era quase impossível2. Situação tão inconveniente era praticamente desconhecida neste 

hemisfério fora do Brasil, sendo necessário ir a Quebec, no Canadá francês, para encontrar-

se outra semelhante, segundo a observação de um dos primeiros viajantes3, pois as duas 
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outras grandes potências colonizadoras do continente, espanhóis e ingleses, procuravam 

situar a suas cidades em lugares planos onde poderiam expandir-se ilimitadamente e de 

maneira ordenada.

A ordem era ignorada pelos portugueses, como assinalavam deliciados os viajantes. 

As suas ruas, ironicamente chamadas “direitas”, eram tortas e cheias de altibaixos, as 

suas praças, de ordinário, irregulares. As casas agarravam-se às vertentes alcantiladas das 

colinas em torno de uma teia de caminhos escuros, escadas e passadiços, tendo os andares 

superiores salientes, como na Europa. Assim, em 1763, quando deixou de ser a capital do 

Brasil, era a Bahia uma cidade tão medieval quanto Lisboa na véspera das grandes reformas 

de Pombal. Nada inventaram os portugueses no planejamento de cidades em países novos. 

Ao contrário dos espanhóis, que eram instruídos por lei a executar um gradeado regular de 

ruas que se entrecruzam em torno de uma praça central, os portugueses não mantinham 

regras, exceto a antiga, da defesa através da altura. Suas cidades cresceram pela vinculação 

gradual de núcleos isolados, formados pela função individual e arbitrária de capelas, casas 

ou mercados. A posição desses edifícios ditava as trajetórias irregulares seguidas pelas ruas 

que os uniam.

A cidade baixa da Bahia, como a do Porto, é estreita, pois há pouco espaço 

entre a colina e a água (fig. 1). Por isso, as casas são mais elevadas que na cidade 

alta e, mesmo no século XVIII, elas se estendiam em fileira delgada e estreita, como 

as da Junqueira em Lisboa, em direção da península de Itapagipe. No meio da área 

central atravancada de docas e mercados, localizam-se as grandes rampas de subida, 

de inclinação acentuada, cortando em diagonal a face de escarpa, exatamente como 

no Porto e Lisboa. No alto ficavam as portas de S. Bento, a extremidade sul da cidade 

alta. Daí, a rua principal dessa parte da Bahia seguia para o norte, numa série de altos 

e baixos, interrompida por três espaços abertos no coração da cidade alta. O primeiro, 

centro da autoridade civil, continha o Palácio dos Governadores, a Câmara e Cadeia, 

a Relação e a Casa da Moeda, versão pequena da disposição do Terreiro do Paço de 

Lisboa. Depois, precedida pela Misericórdia e bloqueando a rua, ficava a Catedral, 

com o seu adro dominando a baía, ocupando posição quase idêntica à das catedrais 

de Lisboa e do Porto. Mais adiante, vinha o longo Terreiro de Jesus, o Rocio da Bahia, 

dominado pela igreja dos jesuítas e rodeado de outras. Aqui, a rua desce rapidamente, 

subindo de novo de modo abrupto para onde ficavam as portas do Carmo, pois a Bahia, 

diferentemente das cidades da América Espanhola, ficava encerrada em muralhas 

fortificadas. Além desse ponto, limite norte da cidade velha, o caminho vagueia para 

diante entre torres de igreja e telhados pitorescos, como as ruas da Lisboa antiga, que 
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seguem incertas pelas lombadas da Alfama. Essa é a clássica mise-en-scène luso-

brasileira, o fundo dramático da arquitetura primitiva. Encontra-se também em Olinda, 

no Rio de Janeiro e nas cidades posteriores de Minas Gerais, porém, somente na Bahia 

o padrão foi tão plenamente desenvolvido.

a s  i g r e j a s
o S  p e R í o d o S

Três fases estilísticas podem ser apontadas durante a longa evolução da era 

colonial, de 1549 a 1820. A primeira, que se inicia com a fundação da cidade, continua 

por cerca de um século. Do ponto de vista do tamanho, estilo e material empregado, 

poderá ser chamada período missionário. Coincide com a fundação das primeiras igrejas 

e com a gradual substituição dos materiais empregados por outros mais duráveis. Nos 

meados do século XVIII, quando a primeira grande onda de construções religiosas havia 

passado em Goa e em outras cidades do Oriente Português e quando, como acentuou 

John Bury4, essa parte do império português começou a desintegrar-se, nova importância 

foi dada às igrejas e aos edifícios públicos da Bahia. Essa transferência do interesse 

metropolitano do império oriental para o ocidental produziu na Bahia uma série de 

edificações, empreendidas entre 1655 e 1718, cujas proporções e grande desenvoltura 

sugerem o uso da palavra monumental. No curso dessa fase (de cerca de 1655 a cerca 

de 1760), o estilo renascença é gradualmente avivado com uma nova utilização do 

detalhe barroco. O período final começa, mais ou menos, ao tempo da transferência 

da capital do vice-reinado da Bahia para o Rio de Janeiro, em 1763. Com a introdução 

dos motivos rococó, que aos poucos se misturam aos elementos de espírito clássico, e 

com a redução das construções a proporções mais modestas, como convinha à cidade 

provinciana que passara a ser, o caráter do estilo arquitetônico perde sua imponência 

em troca da delicadeza. O ritmo soberbo do grande período precedente dá lugar, 

gradativamente, a uma elegância urbana de ornamentos em menor escala e diretamente 

associada à arquitetura civil da época. Por isso, denominaremos esse último período 

de fase mundana da arquitetura colonial da Bahia. Para os fins do presente ensaio, 

a seguinte cronologia será observada: o Estilo Missionário (1549 – cerca de 1655); o 

Estilo Monumental (cerca de 1655 – cerca de 1760); o Estilo Mundano (cerca de 1760 

– 1820). Convém recordar, entretanto, que entre esses períodos estilísticos observou-se 

certa elasticidade. Principalmente com referência à primeira fase, pois diversos edifícios 

de estilo missionário foram construídos na primeira metade do século XVIII.
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Fig. 1 – Bahia em 1759. 
Vista panorâmica, por José 

Antônio Caldas.

m a t e R i a i S

Quando os primeiros colonizadores chegaram ao Brasil, encontraram índios morando 

em casas feitas de estruturas de madeira recobertas de barro. Existe ampla evidência de 

que as suas primeiras construções tenham sido similares, pois os colonos usaram a antiga 

técnica portuguesa de madeira e barro chamada pau a pique, não somente na Bahia, porém, 

em outras cidades ao longo da costa (fig. 3c). A primeira igreja de Tomé de Sousa, N. Sra. 

da Ajuda, na qual trabalhou pessoalmente, sob a direção do seu arquiteto Luiz Dias5, era 

de taipa e coberta de folhas de palmeira. Esta e outras igrejas ficaram conhecidas como 

“igrejas de palha”, devido ao material vegetal empregado nessas construções e coberturas 

toscas. Onze anos mais tarde, edificou-se a Capela de N. Sra. do Desterro, com pranchas 

colocadas entre camadas de barro e coberturas de palmas, de maneira semelhante às que se 

usavam em capelas missionárias descobertas por viajantes no Congo português6. Os primeiros 

colonos da Bahia ocuparam “casas cobertas de palma ao modo do gentio”7 e, ainda em 

1586, frei Melchior de Sta. Catarina e seus companheiros aí construíram o primeiro convento 

franciscano na forma de “choupanas de palha de barro”8. Essa maneira de edificar, a mais 

simples e a mais barata, continuou popular durante todo o período colonial. Em 1744, o 

arcebispo da Bahia informou Lisboa de que a maioria das igrejas sob a sua jurisdição era 

“de adobe ou terra com seo reboco de cal”9. As casas mais modestas do século XVIII são 

quase todas dessa espécie, e a técnica sobrevive até hoje, como observou Gilberto Freyre, nos 

precários mocambos e casas de sapé dos pescadores do Nordeste10.

Muito cedo, todavia, materiais mais duráveis foram empregados. Em 1551, quando 

Luiz Dias retornou a Portugal, anunciou que a Câmara da cidade e o Armazém haviam sido 

construídos de pedras e cobertos de telhas feitas na Bahia11. Menciona-se o uso de pedra, na 
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reconstrução um ano mais tarde feita, na igreja dos jesuítas, no Terreiro de Jesus12. Porém, a 

primeira igreja construída inteiramente de pedra e cal foi a nova igreja dos jesuítas, iniciada 

por Mem de Sá em 1561, grande parte da qual ficou terminada em 157213.

A construção de pedra, tal como se desenvolveu na Bahia, consistia, com raras 

exceções, numa construção tosca, de pedras irregulares assentadas com argamassa de 

conchas de ostra ou cal. Como em Portugal, a parte superior das paredes era feita, geralmente, 

de tijolos, sendo toda superfície revestida de reboco branco ou, ocasionalmente, nas igrejas, 

de azulejos. A pedra talhada era usada, apenas, nos chamados “claros” dos edifícios, nos 

cunhais, nas molduras de portas e janelas ou nas beiradas de frontões e torres (fig. 5c). 

Apenas em três edifícios sobreviventes – na igreja abacial dos beneditinos (fig. 12b), na 

antiga igreja dos jesuítas (figs. 5a e 12c) e na de N. Sra. da Conceição da Praia (figs. 9a e 

14) –, todas estruturas da maior ostentação, a pedra talhada foi empregada. É a pedra de 

lioz, ou pedra do reino, um pseudomármore da região de Lisboa, de cor creme, importado 

em grandes quantidades, como lastro, nos porões das esquadras portuguesas. Era muito 

apreciada especialmente na Bahia, não só pelo seu caráter santuário, mas também por 

serem as pedras locais, o gneis granítico e o arenito, de cor baça e textura inferior.

À medida que avançava o século XVII, tornou-se costumeiro encomendar em 

Portugal vergas ou portadas de cantaria pré-fabricadas, que, chegando, eram montadas por 

pedreiros locais. Vemos assim que muitas das belas obras de pedra talhada dos séculos XVII 

e XVIII na Bahia são portuguesas e não brasileiras, apresentando um grau de dependência 

arquitetural da terra-mãe sem paralelo nas demais colônias deste hemisfério. Essa prática 

persistiu até meados do século XIX14. Convém, porém, ao mesmo tempo reconhecer que 

a maioria de peças importantes parece ter sido executada em Lisboa, conforme riscos 

mandados do Brasil.

p l a n t a S

As plantas das igrejas coloniais da Bahia, como as do resto do Brasil, são 

notavelmente homogêneas. No primeiro período, as capelas missionárias eram, geralmente, 

construções de uma nave, retangulares, cuja única projeção era um retângulo menor 

formando a capela-mor e talvez um pequeno quarto lateral servindo de sacristia (fig. 2a). 

Ocasionalmente, esta se estendia em todo o comprimento de lado da igreja, como na Capela 

de N. Sra. de Montserrat, que se tornou um estabelecimento da Ordem Beneditina nos 

primórdios do século XVII15. Por vezes, entretanto, edificavam-se com o corpo dividido em 

três naves, seguindo com o costume observado em muitas igrejas paroquiais portuguesas 
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do século XVI. Há razões que nos levam a crer ter sido semelhante a esse o traçado da 

segunda catedral da Bahia, iniciada em 1559, em substituição à primitiva estrutura 

provisória de Luiz Dias e Pedro de Carvalhais, pois um documento antigo a descreve “com 

suas naves e muito bem acabadas”16. Provavelmente, a planta dessa primitiva igreja baiana 

seguia de perto a da Igreja de Sta. Catarina do Monte-Sinai, em Lisboa, iniciada segundo 

os desenhos do arquiteto régio Afonso Álvares17, em 1572. Nesta, a ala central era mais 

alta do que as duas laterais, como ocorre na maior parte das igrejas paroquiais portuguesas 

de divisão tríplice. A variante desse traçado em que as três naves são da mesma altura, o 

arranjo assim chamado de Hallenkirche, que aparece em Portugal na igreja manuelina de 

Sta. Maria de Belém e nas catedrais seiscentistas de Leiria, Portalegre e Miranda do Douro, 

foi usada na catedral de Velha Goa, na Índia Portuguesa18. Todavia, não existe evidência de 

ter sido tentada a aplicação desse plano na Bahia, nem em qualquer outra parte do Brasil, 

embora gozasse de considerável aceitação na América Espanhola.

Antes de findar-se o século XVI, os jesuítas portugueses haviam desenvolvido 

um novo plano que viria a ter grande influência nas igrejas seiscentistas do Brasil, 

particularmente nas do período monumental na Bahia. Em 1566, um arquiteto desconhecido 

iniciou para a companhia, em Portugal, a Igreja de S. Roque, em Lisboa, calcada na planta 

de três naves. Todavia, em virtude de oposições, sustaram-se as obras, substituindo-se o 

traçado por outro da nave larga, única. A esta se acrescentou, de cada lado da igreja, um 

par de capelas unidas por uma passagem estreita. Essa modificação fundamental, segundo 

o demonstrou Germain Bazin19, representa o retorno a um plano gótico desenvolvido na 

França Meridional durante o século XIII, largamente usado na Espanha nos duzentos anos 

subsequentes e do qual a Igreja Real de S. Francisco, em Évora, construída por D. João II 

depois de 1481, é o principal exemplo em Portugal. Esse plano apresenta uma série de seis 

capelas unidas por uma passagem contínua, de cada lado de uma longa e ampla nave. A 

igreja franciscana parece ter servido de modelo para a igreja do colégio jesuíta da mesma 

cidade, iniciada em 1567 e terminada em 1574 por Manuel Pires e Afonso Álvares, pois 

essa nova edificação, em adição a uma nave larga e aberta, ao seu lado incorpora as filas de 

capelas comunicantes das estruturas mais antigas. Esta bem pode ser a origem do esquema 

usado em S. Roque de Lisboa.

Essa espécie de traçado oferece a grande vantagem de apresentar um espaço 

central amplo, no qual se poderia reunir um grande número de fiéis para ouvir as pregações, 

sem o impedimento de qualquer divisão da nave. Essa foi a razão por que o adotaram os 

jesuítas italianos e o aplicaram à Gesù, sua primeira igreja em Roma, iniciada em 1568 

sobre planta de Jacopo Vignola.
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Os traçados dos jesuítas portugueses foram elaborados de maneira inteiramente 

independente dos da Gesù, e isso se percebe não só pela ausência de certas formas do plano 

romano – especialmente o cruzeiro largo apresentando cúpula sobre o cruzamento –, assim 

como pelo fato de terem sido iniciadas, antes da Gesù, as três primeiras igrejas baseadas no 

traçado dos jesuítas portugueses em Lisboa, Évora e Braga. Na Igreja do Espírito Santo de 

Évora há um cruzeiro levemente saliente, porém, nas de Lisboa e Braga não há nenhum. Em 

Évora, por outro lado, a nave é coberta por uma abóbada de berço (abóbada abaulada), ao 

passo que em Lisboa, a conselho de Felippe Terzi, arquiteto influente e engenheiro militar 

vindo da Itália em 157720, deu-se preferência a um teto de madeira com forro plano21. 

Cinco anos mais tarde, o mesmo Terzi iniciou em Lisboa a igreja agostiniana de S. Vicente 

de Fora, na qual introduziu todas as formas do plano da Igreja de Gesù que até então 

faltavam nas igrejas seiscentistas dos jesuítas lusitanos.

Esses dois planos existiam em Portugal no início do século XVII. A influência da Gesù 

foi de menor significação, pois inspirou apenas uma imitação, a própria Igreja de S. Vicente. O 

plano português da igreja jesuíta de Évora, porém, foi largamente copiado pelas outras ordens 

religiosas durante o período de 1600 a 1650, particularmente pelos carmelitas e beneditinos. 

De fato, esse plano era tão popular que a própria Igreja de S. Roque foi remodelada antes 

de 1643 de modo a incluir duas fileiras de quatro capelas laterais comunicantes22. Durante 

a segunda metade do século, entretanto, a tendência para a amplidão e para a unidade 

compacta continuou, tendo como resultado a supressão quase total das capelas laterais que 

se transformaram em nichos rasos, para altares, de cada lado da nave. Esse traçado foi usado 

nas igrejas da companhia em Santarém, Beja, Elvas e Vila Viçosa, e perpetuado na maioria das 

igrejas portuguesas de todas as categorias, durante o século XVIII.

A introdução no Brasil do plano de S. Roque e do Espírito Santo, isto é, da nave 

larga e capelas laterais intercomunicantes, teve lugar apenas nos princípios do século XVII, 

e ele parece ter sido reservado às construções de maior vulto. Uma das primeiras igrejas 

desse tipo foi, provavelmente, a antiga catedral da Bahia, destruída em 1934. Não se pode 

estabelecer claramente a data dessa estrutura que substituiu a construção levantada no 

século XVI23. Parece que, já em 1618, trabalhava-se na sua edificação, descrevendo-a a 

Câmara da Bahia então como “obra sumptuosa”24, entretanto, ainda em 1688, apenas as 

paredes da capela-mor, do cruzeiro e de parte da nave estavam completas25. O traçado 

dessa catedral, obra talvez do irmão Francisco Dias, da Companhia de Jesus26, fixou o 

padrão de várias igrejas do período monumental na Bahia; seguem-no fielmente a antiga 

igreja dos jesuítas, hoje a catedral da Bahia (1657-1672) (fig. 2b), a de Nossa Senhora do 

Carmo, em construção em 1709, e o templo dos franciscanos (1708-1723).
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Fig. 2a – Planta da Igreja 
de N. Sra. da Palma, antes 

da reconstrução. Bahia.

Todos esses edifícios são desenhados na mesma maneira compacta, característica 

do traçado das igrejas portuguesas, no qual um grande retângulo enquadra firmemente 

as capelas da nave, o cruzeiro, a capela-mor e, no caso das antigas igrejas dos jesuítas, 

a sacristia. Em todo esses exemplos, a capela-mor forma um retângulo subsidiário com 

altares de cada lado, como em S. Roque e Espírito Santo. Também nas extremidades do 

cruzeiro elevam-se altares maiores, além de outros subsidiários, nas capelas, que, na antiga 

catedral e em N. Sra. do Carmo, são em número de três, sendo quatro na igreja dos jesuítas 

e nas dos franciscanos. Todas têm um coro apoiado em pilares ou colunas imediatamente 

sob a entrada, porém, apenas em uma, na antiga catedral, havia portas laterais levando 

diretamente à rua. Ficavam localizadas no princípio da nave, nos espaços que precediam 

as capelas laterais.

A igreja beneditina da Bahia, desenhada por frei Macário de São João antes 

de sua morte, em 167627, é o único exemplo na cidade de fiel imitação do traçado de 

S. Vicente de Fora, de Lisboa, apresentando cruzeiros largos, altos, bem-projetados 

e, sobre o cruzamento, uma cúpula mantida por pendentes, somente terminada no 

século XIX. A Igreja de Sta. Tereza, construída entre 1668 e 168628, sugere a influência 

de S. Vicente, porém, no lugar de uma cúpula verdadeira, possui uma lanterna coberta 

exteriormente por um telhado à moda portuguesa. Ambas, S. Bento e Sta. Tereza, 

apresentam os demais elementos característicos do plano das igrejas do estilo 

monumental, capelas laterais, coros sobre a entrada e plantas baixas estritamente 

retilineares. Assim, as plantas de todas as igrejas mais importantes da primeira parte 

do período monumental derivam de um esquema desenvolvido em Portugal no fim do 

século XVI e no início do XVII, e que, na terra-mãe, já passara de moda no tempo em 

que essas igrejas baianas foram erigidas.

A Igreja de S. Francisco foi a última grande estrutura de capelas laterais construída 

na Bahia. Daí em diante, as matrizes do século XVIII e do princípio do século XIX seriam 

construídas, todas, com uma nave única semelhante a um salão, em redor da qual os 

altares se colocariam em nichos rasos, de acordo com as plantas das igrejas do fim do 

século XVII, em Portugal. A sacristia, que se torna cada vez maior e mais importante, é, em 

geral, colocada imediatamente atrás da capela-mor, como a da igreja dos jesuítas, tendo 

por cima o consistório da irmandade dominante. Traço importante do novo plano são os 

corredores longos que levam diretamente da rua à sacristia; vieram a existir de cada lado 

da nave e dela inteiramente independente; por vezes, nas igrejas do último período elevam 

de três para cinco o número de portadas. Sobre esses corredores construíram-se passagem 

subsidiárias e outras acomodações para o uso das irmandades. 
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Fig. 2c – Planta da Igreja 
de N. Sra. da Conceição da 
Praia. Bahia.

Fig. 2b – Planta da antiga 
igreja dos jesuítas. Bahia.

Essa disposição já se encontra em igrejas do início do século XVIII, como a do 

Hospício da Boa Viagem, de Itapagipe, começada pouco depois de 171829, e na Igreja do 

SS. Sacramento da rua do Paço, construída após a criação dessa freguesia no mesmo ano30. 

Atingiu a sua forma mais elaborada no plano da Igreja de N. Sra. da Conceição da Praia, 

iniciada em 173931 (fig. 2c). Aí, os corredores e salas adjacentes se agrupam em torno de 

uma nave de forma octogonal, sendo o único exemplo na Bahia de um traçado previamente 

utilizado em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, em aparente imitação de 

protótipos ainda anteriores de Portugal e dos Açores32. 

O único exemplo na Bahia, de um plano de igreja de tipo central, encontra-se 

no desenho de uma capela hexagonal para um proposto seminário jesuíta de N. Sra. da 

Conceição, assinado por José Antônio Caldas em 1751. Nunca, porém, foi edificado33. 

A Bahia preserva dois exemplos de um plano tipicamente português usado nas igrejas 

destinadas às monjas enclausuradas, as quais têm a entrada situada no lado da nave que 

serve de fachada. São as igrejas de N. Sra. do Desterro, de 167634, e de N. Sra. da Lapa, de 

1733, ambas fundadas para a Ordem Franciscana35.

e x t e R i o R e S

Todas as fachadas das igrejas coloniais da Bahia pertencem a um mesmo 

modelo uniforme que varia apenas muito ligeiramente nos três períodos estabelecidos. 

A maior parte das igrejas missionárias da cidade que representam o início desse padrão 

desapareceu ou perdeu a sua feição original. Podemos, entretanto, reconstruir esse primeiro 

tipo de fachada, com base em alguns poucos edifícios baianos que preservaram as suas 

características. Um dos melhores exemplos entre esses é a Capela de S. Lázaro, estrutura 

de data incerta, levantada fora da cidade para uso dos leprosos. O desenho da fachada é 

de extrema simplicidade, emoldurada por pilastras dóricas e arrematada por um frontão 

acentuadamente pontudo (fig. 3a) . A portada única é uma modesta moldura de pedra, 

encimada por uma verga plana que se projeta levemente sobre um friso estreito. Acima, 

duas janelas quadradas e entre elas um nicho arqueado, havendo no frontão uma abertura 

circular com o mesmo tipo de moldura de austera simplicidade. À esquerda, uma pequena 

torre com um campanário baixo. Essa frontaria, com ligeiras variações na posição das 

janelas e nichos, foi usada em todas as primitivas igrejas de pedra e cal. A de N. Sra. da 

Graça, doada por Catarina Paraguassú aos beneditinos em 1589 e reconstruída em várias 

ocasiões, parece ter tido três portas, segundo uma pintura conservada na igreja36. A torre 

seiscentista da Graça, que felizmente sobrevive, apresenta uma terminação semiesférica 
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que lembra as meias-laranjas tão populares na arquitetura portuguesa do fim do século XVI 

e pode ser considerada o primeiro tipo de campanário usado na Bahia (fig. 3b).

Essas fachadas são reflexos das igrejas portuguesas de Sta. Catarina de Lisboa e 

de N. Sra. da Conceição de Tomar. Elas foram os modelos imitados pelos missionários das 

várias Ordens em toda a costa de Pernambuco a Santos. De fato, esse tipo era tão comum 

que o escultor baiano frei Agostinho da Piedade usou-o simbolicamente em uma miniatura 

de igreja colocada aos pés da Virgem, numa estátua que se encontra hoje no Instituto 

Histórico da Bahia. Como a Capela de S. Lazáro, as igrejas de Frei Agostinho apresentam 

torres únicas na fachada. Assim era também a disposição da segunda igreja dos jesuítas, 

segundo o que se observa na gravura da cidade assinada por Benedictus Meslius, em 

162537. De acordo com essa importante vista da cidade38, as frontarias da catedral vizinha 

e da igreja dos carmelitas em 158639 eram similares.

Na Bahia, como em outros centros ao longo da costa, as portas das igrejas eram, 

muitas vezes, protegidas por alpendres simples, cobertos de telhas e sustentados por 

pilares de madeira, tijolo ou pedra. Como em Portugal, eram usados com maior frequência 

na entrada das portarias de conventos (fig. 3c). Hoje, quase todos desapareceram40, porém, 

várias estampas antigas os mostram ainda em seus lugares41. O primitivo estilo de desenho 

da fachada continuou em uso até a primeira década do século XVIII, especialmente nas 

comunidades situadas fora da cidade da Bahia. Assim, a Igreja da Ordem Terceira do 

Carmo em Cachoeira, que é posterior a 1701, preserva, apesar da sua decoração barroca, e 

estrutura básica da frontaria típica do estilo missionário42.

A fachada da antiga igreja dos jesuítas, hoje catedral da Bahia, é o primeiro 

exemplo, do qual se sabe a data, do novo tipo de fachada ampla que predominaria durante 

o período monumental (fig. 4a). Terminada em 167243, segundo desenho de arquiteto 

desconhecido, é possível que a velha catedral a tivesse precedido, porém, a cronologia 

dessa última é demasiadamente incerta para garantir-lhe a prioridade. Os traços essenciais 

da frontaria jesuíta são os seguintes: divisão em duas ordens de colossais pilastras dóricas; 

aparição de torres gêmeas na fachada; introdução de um frontão central emoldurado por 

volutas recurvadas à maneira barroca; uso de três portas de entrada em grupo unido, com 

molduras elaboradamente esculturadas de motivos arquitetônicos.

Esses elementos derivam de várias fontes. A dupla ordem de pilastras remonta até 

as igrejas italianas do século XV, como o da Madona delle Carceri em Prato, de Giuliano 

de San Gallo, de 1485. Esse motivo, extremamente popular no século XVI, reaparece no 

plano de Vignola para a Igreja de Gesù em Roma, em 1568. Foi usado, também, na fachada 

de S. Roque em Lisboa, terminada em 1573, e muito provavelmente foi essa construção 
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Fig. 3a – Capela de São 
Lázaro. Bahia.

portuguesa a fonte imediata das pilastras da igreja dos jesuítas da Bahia. Provavelmente, 

inspirou também as pequenas janelas retangulares, imediatamente abaixo da primeira 

cornija da frontaria.

As duas torres idênticas de cada lado da fachada se inspiraram na Igreja de S. Vicente 

de Lisboa, onde Terzi pela primeira vez usou essa inovação maneirista44, que se tornou, daí 

em diante, a característica de todas as igrejas importantes de Portugal e do Brasil. A Igreja 

de Gesù em Roma não possui torres e os jesuítas portugueses hesitaram muito antes de 

usá-las. Em duas igrejas da companhia, na de Lisboa e na de Évora, colocaram-nas ao 

fundo do edifício, onde não podiam ser vistas da fachada principal. Nas igrejas jesuítas do 

princípio do século XVII, de Coimbra (fig. 4b) e do Porto, as torres estão colocadas atrás das 

volutas do frontão, como se os arquitetos, em busca de um compromisso entre os exemplos 

de Gesù e S. Roque, por um lado, e a influente frontaria de S. Vicente, pelo outro, tentassem 

desse modo diminuir-lhes a importância. Apesar de estarem as torres da igreja dos jesuítas 

da Bahia firmemente postas de cada lado do frontão central, representando assim um 

passo avante na evolução da frontaria jesuíta luso-brasileira, têm contudo desenho quase 

idêntico às de Coimbra. A característica mais conspícua desse desenho é a terminação 
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Fig. 3c – Aldeia jesuíta do 
Espírito Santo, mais tarde 

Vila de Abrantes.

Fig. 3b – Igreja de N. Sra. 
da Graça. Bahia.
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piramidal que, na maior parte das igrejas baianas do estilo monumental, substituiu a forma 

semiesférica anterior. Outros exemplos sobrevivem nas igrejas de S. Francisco, N. Sra. da 

Barroquinha, N. Sra. da Palma e Sto. Antônio da Barra. O frontão de austera simplicidade 

da igreja baiana dos jesuítas harmoniza com as torres e, provavelmente, também deve a 

sua origem aos edifícios da Ordem em Coimbra e no Porto, apesar de ter sido previamente 

empregado na Índia, em Goa e Diu45.

O único elemento especificamente barroco nessa fachada é o par de pesadas 

volutas, de perfil saliente, das quais, na Bahia, derivam todas as subsequentes variantes 

desse tema.

Os três portais de entrada muito unidos, formando um conjunto único, vêm, 

provavelmente, da grande igreja jesuíta de Coimbra. Todavia, o seu desenho é mais evoluído, 

pois, em vez de serem coroados de frontões simples, triangulares ou segmentados como 

em Coimbra, os seus são seccionados para dar lugar a nichos com estátuas, seguindo um 

modelo desenvolvido nas igrejas portuguesas da época da terminação do edifício dos jesuítas 

baianos46. Os frontões seccionados das grandes janelas do andar superior apresentam no 

seu espaço central urnas arrematadas por obeliscos e se relacionam estreitamente com as 

da mesma parte da igreja jesuíta de Coimbra, acentuando ainda mais a grande influência 

dessa estrutura sobre o desenho da igreja colonial baiana. De fato, esses frontispícios 

pertencem, ambos, à fase maneirista da arquitetura do renascimento tardio que dominou 

todo o século XVII, tanto na Espanha como em Portugal47. Essa tendência se manifesta 

nesses dois edifícios pela pronunciada verticalidade da fachada, pela austeridade solene 

da maioria dos ornamentos, pelo amontoado de janelas e portas entre o arcabouço das 

pilastras, pela falta de relevo do conjunto em geral e pela ausência de planos salientes.

Muito semelhante era a fachada da antiga catedral da Bahia, se dermos crédito à 

evidência de um desenho de 1801 incluído nos manuscritos de Luiz dos Santos Vilhena48, 

que a viu no início de sua derrocada, ocasionada pelo gradual deslizar do terreno em que se 

assentava, sob o peso excessivo de sua obra de cantaria49. Toda a parte superior da fachada 

da velha catedral, incluindo as torres e o frontão, era praticamente idêntica à da igreja 

dos jesuítas, excetuando o fato de elevarem-se as torres completamente independentes 

do elemento de remate central. A seção interna da parte baixa da fachada era dividida em 

compartimentos retangulares iguais aos da igreja dos jesuítas, porém, na catedral, segundo 

Vilhena, em vez de pilastras, colossais colunas retorcidas formavam o arcabouço. Esse deve 

ser um dos primeiros exemplos da influência da talha em madeira, pois no último quartel 

do século XVII, quando a catedral deve ter chegado à fase terminal, as chamadas colunas 

salomônicas eram quase universalmente usadas nos retábulos de madeira entalhada. Todavia, 
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Fig. 4b – Antiga igreja dos jesuítas. Coimbra.

só em casos raríssimos elas 

aparecem em pedra nas fachadas 

de igreja50. Fotografias tiradas 

antes da destruição da antiga 

catedral, em 1934, mostram 

que essas colunas removidas no 

desmonte da frontaria foram 

substituídas no andar térreo 

por pares de pilastras de tijolo 

rebocado, arbitrariamente 

interrompidos por uma fiada 

imposta, contínua51. Embora 

a portada lateral de pedra 

talhada demonstre a influência 

dos frontões seccionados, das 

pilastras ornamentadas e das 

urnas com obeliscos dos portais da 

igreja dos jesuítas, as entradas principais da catedral, dispostas como as aberturas de um 

arco triunfal, eram quase totalmente desprovidas de ornamentos52. Esse desenho sobrevive 

na Igreja de S. Francisco, no interior da igreja dos jesuítas e nas portadas de N. Sra. do 

Carmo, a única parte remanescente da sua fachada original.

Segunda em importância, depois da igreja dos jesuítas, é a dos franciscanos da 

Bahia (fig. 5b). Iniciada em 1708 – depois de concluído em grande parte o belo edifício 

do convento, começado em 1686 –, não foi terminada senão cerca de 172353. Como a 

igreja dos jesuítas, é obra de autor desconhecido e o estilo do seu frontispício, datado 

de 1720,  ainda é claramente maneirista, pois repete, com uma única exceção, todas as 

características das construções anteriores. Desse modo, em um período de quase setenta 

e cinco anos, não se verificou nenhuma transformação básica na arquitetura de exteriores 

na Bahia. Isso é sobremodo evidente nas torres simples, piramidais, na forma serpentina 

dos arcos das janelas, que repetem as linhas do remate do nicho da porta central da 

igreja dos jesuítas e na semelhança já assinalada entre as portadas de S. Francisco e as 

da antiga catedral. Também é maneirista a aplicação de pequenos painéis retangulares 

sobre a superfície das pilastras da estrutura. Esse tipo de ornamento, menos apreciado 

em Portugal do que na Espanha54, aparece em torno do portal do Hospício da Boa Viagem, 

edificação franciscana contemporânea a S. Francisco, talvez, obra do mesmo arquiteto (fig. 

Fig. 4a – Antiga igreja dos 
jesuítas. Bahia.
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Fig. 5a – Antiga igreja dos jesuítas. Bahia.

5c). Outro elo entre essas duas igrejas é a forma do frontão central das suas fachadas. Em 

ambas desapareceu toda a semelhança com as formas dos frontões anteriores, pois são 

inteiramente compostas de volutas imitando as folhas de gigantesca planta, desenroladas 

em perfis retorcidos e irregulares. Desenho análogo já havia sido usado na Igreja do Convento 

Franciscano de Paraguaçu, no Recôncavo da Bahia, que é de 168655, e na Igreja da Ordem 

Terceira de S. Francisco, na Bahia, de 1701-1703. A primeira expressão genuinamente 

barroca na arquitetura de exteriores da cidade deveria ser considerada como invenção 

dos franciscanos, sem dúvida inspirada em remates de retábulos de madeira entalhada, ou 

gravuras de livros impressos.

Outro tipo de frontaria muito usado nas igrejas do período monumental, tanto 

em Portugal como no Brasil, é aquele que apresenta uma loggia de três ou cinco arcos 

imediatamente antes da entrada. O melhor exemplo desse tipo remanescente na Bahia é a 

Igreja de Santa Teresa, edificada pelos carmelitas descalços entre 1668 e 168656 (fig. 6a). 

A derivação geral dessa espécie de fachada é a da grande Igreja de S. Vicente, em Lisboa, 

cujos três arcos monumentais imitam um considerável número de protótipos maneiristas 

da Itália, construídos desde 152057. A frontaria de Santa Teresa da Bahia, todavia, é cópia 

de outro modelo.

Santa Teresa, autora da reforma dos carmelitas descalços, foi canonizada em 

1622. Pouco depois, a igreja do seu convento em Ávila foi totalmente reconstruída dentro 

de moldes acentuadamente maneiristas58(fig. 6b). A frontaria consiste de um átrio de três 

arcos encimado por um nicho e, sobre este, uma janela, tendo de cada lado as armas 

da Ordem, enquanto no alto frontão severo há uma única abertura circular. Todos esses 

detalhes reaparecem, exatamente na mesma ordem, em Santa Teresa da Bahia, que 

constitui o melhor exemplo, na Bahia, da imitação colonial de um determinado edifício 

europeu. Embora usassem em alguns lugares estuque em vez de cantaria, grandes esforços 

foram envidados na cópia do original espanhol, pois até a forma peculiar do campanário 

de Ávila foi copiado59.

A severidade e a ênfase no rigor retilinear encontrado em todas essas frontarias 

baianas ainda se percebe mais nitidamente em alguns dos exemplos menores. A da Santa 

Casa de Misericórdia (fig. 7a), construída segundo riscos elaborados entre 1654 e 1659 

por frei Macário de S. João60, é um dos mais antigos exemplos da tendência comum de 

subdividir a fachada em compartimentos rígidos, todos contendo uma janela severa e 

simples. Essa tendência continua a manifestar-se na Ermida de N. Sra. dos Perdões, do 

princípio do século XVIII61, e na sua coetânea maior, a igreja paroquial do SS. Sacramento, 

revelando-se assim, mais uma vez, a longevidade desse estilo. O portal da Misericórdia, que 



~277~

A r q u i t e t u r a  c o l o n i a l



~278~

R o b e r t  S m i t h  e  o  B r a s i l  -  v o l .  1  –  A r q u i t e t u r a  e  U r b a n i s m o

Fig. 5b – Igreja de São 
Francisco. Bahia.

constitui a única decoração em toda a fachada, 

é uma composição extremamente formosa, na 

qual o arco é ladeado por enormes mísulas que 

encimam guirlandas de frutas e flores. É um 

tipo de ornamentação raríssimo na arquitetura 

desse período em Portugal (o autor conhece 

apenas um outro exemplo)62 e novamente se 

relaciona à prática da talha de madeira, popular 

na época. Os painéis lembram os da parte 

inferior do altar-relicário das Virgens Mártires 

da igreja dos jesuítas da Bahia63 (fig. 7b). 

Imediatamente acima deste arco na portada 

da Misericórdia, há um nicho com a imagem 

de N. Sra. da Conceição. A moldura desse 

nicho exibe profusamente uma espécie de decoração de uso frequente no que se poderá 

chamar de “estilo jesuítico” desse período64, no qual os motivos de correntes, torçais, ovos 

e dardos se alternam com as formas menos estáticas derivadas das folhas encapeladas do 

acanto. Motivos semelhantes encontram-se não só em portadas de pedra vindas do reino e 

azulejos pintados, como também em altares esculpidos na Bahia65. E uma vez que é baiana 

a pedra arenítica do grande portal de Misericórdia, este pode ser considerado obra-prima 

legítima da arte brasileira. Outra obra-prima da Bahia, ainda mais estreitamente ligada 

à tradição luso-brasileira da talha de madeira, é a fachada da Igreja da Venerável Ordem 

Terceira de São Francisco. Iniciada em 1702 e terminada no ano seguinte, foi executada 

em arenito segundo desenhos de Gabriel Ribeiro66, mestre carpinteiro, autor, em 1717, dos 

cadeirais da antiga catedral67. Não existem provas de ter sido a frontaria trabalhada pelo 

próprio Gabriel Ribeiro, porém, é evidente, à vista das características especiais da técnica 

empregada, que é trabalho de um escultor de madeira, talvez um dos entalhadores do 

Convento de S. Francisco adjacente (figs. 8a-b). Em todo caso, constitui o único exemplo, 

tanto em Portugal como no Brasil, de um frontispício inspirado em retábulos trabalhados 

no que se convencionou chamar de “estilo nacional” de talha de madeira, florescente em 

Portugal entre 1675 e 1715, aproximadamente68.

Do mesmo modo que a entrada da Misericórdia, a portada principal da Igreja da 

Ordem Terceira de S. Francisco é emoldurada por três lances de pesadas mísulas, que depois 

se estendem e abraçam toda a fachada, subdividindo-a em seis compartimentos, cada qual 

ricamente adornado com os motivos característicos do estilo nacional – frisos de acantos, 
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máscaras, medalhões, coroas, capitéis em forma de bustos e arabescos de desenho coleante 

(figs. 8c-d). Serpentes fantásticas, remanescentes da escultura maligna, frequentemente 

encontradas na talha de madeira portuguesa e brasileira desse período, aparecem sob os 

capitéis, nos ângulos dos pilares. As quatro figuras, vigorosamente pousadas no meio das 

mísulas superiores (fig. 8a) lembram as de um altar da antiga catedral, ora desmontado, 

que também poderia ter sido obra de Ribeiro69.

A semelhança entre a forma das folhas nas mísulas superiores, perfis dos frontões 

e máscaras dessa fachada e as cômodas da sacristia de S. Francisco, parece justificar a 

hipótese de ser esse esplêndido mobiliário, executado por frei Luiz de Jesus70, influenciado 

talvez por Gabriel Ribeiro que, por múltiplas razões, terá sido uma das principais figuras 

artísticas da Bahia, nos primórdios do século XVIII.

A impressão de movimento sugerida pelo ornamento dessa extraordinária fachada 

aparece gradualmente em outras frontarias dos últimos anos do período monumental. A 

cornija que remata a torre da Misericórdia, levantada em 172871, apresenta forma piramidal 

abrupta em lugar da forma tradicional, rigidamente horizontal. Na igreja coetânea do SS. 

Sacramento, esta linha é transformada em curva, e o zimbório piramidal que por tanto 

tempo constituiu o traço infalível das igrejas monumentais foi substituído por um de forma 

bulbosa que harmoniza com o novo espírito barroco da época. Finalmente, na fachada de N. 

Sra. da Penha, levantada em 1742 por ordem do oitavo arcebispo da Bahia, D. José Botelho 

de Matos, recém-chegado de Lisboa72, imprimiu-se o mesmo movimento, não só na torre, 

como também nas vergas arqueadas das portas e janelas. Esta é a primeira frontaria de 

igreja, na Bahia, na qual essas simples formas curvas figuram por toda parte.

A origem desse motivo arqueado, caracterizado por extensões horizontais de cada 

lado, encontra-se na arquitetura romana de Francisco Borromini, da década de 163073. 

Foi introduzido em Portugal com a chegada de Frederico Ludovico nos primeiros anos do 

século XVIII e aparece no monumento de Mafra, por ele iniciado em 171774. Este e alguns 

elementos de pesada formação barroca foram constantemente usados na arquitetura de D. 

João V, que reinou de 1706 a 1750 e foi o principal patrono de Ludovico. A maioria deles 

aparece numa expressão algo provinciana, na impressionante fachada da grandiosa Matriz 

de Sant’Ana, na Bahia, que os pedreiros Felipe e Manuel de Oliveira Mendes contrataram 

erigir em 175475. Mesmo aí, todavia, ainda se encontram vestígios da influência da talha 

em madeira, como a janela sobre a porta principal, que tem um arco trifólio como os de 

muitos retábulos do estilo nacional, última lembrança do mundo manuelino.

Apesar dessas alterações na ornamentação, os frontispícios das igrejas baianas 

da primeira metade do século XVIII continuaram a respeitar o antigo esquema maneirista 
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de desenhos, planos e arcabouço formado de pilastras de proporções heroicas. O relevo 

oferecido pelas colunas livres ou encostadas foi quase inteiramente evitado até o fim 

do período colonial e a projeção no plano só foi tentada uma única vez na Bahia. Isso 

ocorreu na maior igreja da cidade baixa, N. Sra. da Conceição da Praia (fig. 9a). Edificada 

com grande magnificência em pedra de Lisboa, diz-se ter sido esta igreja transportada 

através do Atlântico por partes, nos anos seguintes a 1739; sabe-se que, excetuados os 

campanários, estava pronta em 1769.

Na Conceição da Praia, as altas torres quadradas foram colocadas diagonalmente 

em relação ao resto da fachada, de modo a formarem saliência pronunciada, exatamente 

como na igreja lusitana de N. Sra. da Piedade, em Elvas, datada de 175676. Os perfis de 

barroco joanino das janelas e das portadas menores da Conceição da Praia contrastam com 

a sobriedade do grande portal central paladiano, tão reminiscente das igrejas venezianas 

do fim do século XVI. Este é o único reflexo na Bahia de um gosto pela pureza Renaissance 

encontrado em Mafra e em alguns edifícios públicos de D. João V, em Lisboa. Persistiu na 

arquitetura pombalina do fim do século XVIII no sul de Portugal, onde foi combinado a 

um novo repertório de graciosos ornamentos rococó diretamente importados da França 

e transmitidos, também, através de trabalhos feitos em Portugal por alguns arquitetos 

francófilos da Europa Central e da Itália77.

Esse estilo híbrido, associado aos reinados de D. José e D. Maria I (1750-

1816), constitui a base da maior parte da arquitetura do fim do século XVIII nas cidades 

litorâneas do Brasil, especialmente Belém e Rio de Janeiro. Encontra-se, embora de forma 

modificada, nas fachadas das igrejas do terceiro e último período da arquitetura colonial 

na Bahia. Durante esse período, não mais se construíram frontarias de pedra entalhada, 

provavelmente devido à diminuição da opulência e do fausto provocada pela transferência 

do governo para o Rio de Janeiro. Em seu lugar, nova atenção foi dada à ornamentação 

despretensiosa do estuque e à redecoração dos interiores de igrejas dentro de um estilo de 

classicismo sempre crescente.

As frontarias das igrejas construídas entre 1765 e 1820, se bem que ainda 

conservem o antigo arcabouço de pilastras simples que se manteve imutável durante todo 

o período colonial, passam a apresentar uma nova maneira de usar as linhas ondulantes 

e chamejantes, menos extravagantes que nas igrejas mineiras e pernambucanas do 

mesmo tempo, porém sensivelmente mais dinâmica do que em todas as ornamentações 

precedentes, na Bahia. Esse novo tipo de composição começou a aparecer nos zimbórios das 

torres que adotaram uma grande variedade de formas plásticas, frequentemente acentuadas 

por alongadas e flamejantes urnas de pedra nos ângulos. As novas formas de torre apresentam-
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Fig. 5c – Igreja de N. Sra. 
da Boa Viagem.

se no seu aspecto mais simples nos conventos do Desterro e da Soledade78, e atingem o máximo 

de elaborada complicação nas igrejas de N. Sra. do Rosário79, Conceição da Praia (fig. 9a), 

Pilar80 (fig. 10a) e na capela da antiga Fazenda Unhão81, atualmente dentro dos limites da 

cidade. Inspiram-se diretamente nas torres profusamente adornadas das igrejas da Estrela, 

Necessidades e S. Francisco de Paula, em Lisboa. Similarmente, a forma dos frontões alterou-se 

no sentido de um alongamento pronunciado – N. Sra. da Palma82 e Rosário. As antigas volutas 

comprimiram-se nos lados em moldes mais estreitos, e a superfície central é frequentemente 

ocupada por uma janela de rebuscada forma rococó, emoldurada por um cinzelado complexo 

e delicado, sendo o exemplo mais elegante encontrado na Igreja de N. Sra. do Pilar (fig. 10a). 

As molduras das portas e das janelas alongam-se da mesma maneira, rematadas por vergas de 

motivos paralelos caprichosamente ondulados. Quando estas, ocasionalmente, eram colocadas 

em posições contíguas, como nas igrejas de N. Sra. da Saúde e Glória83 e de Conceição do 

Boqueirão (fig. 9b), o efeito obtido é o de um intenso e continuado movimento de adejo. 

O ornamento consiste em urnas de flores, de fitas e alegres guirlandas, como nas portadas 

da Ordem Terceira de S. Domingos84 e de Conceição do Boqueirão, de espírito inteiramente 

mundano, que oferece o nome apropriado ao estilo do período.

Um dos mais belos exemplos do estilo (fig. 10a) é a frontaria de N. S. do Pilar, 

que, em 1798, parece ter chegado á fase final de sua construção. É também um dos mais 
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Fig. 6a – Igreja de Santa 
Teresa. Bahia.
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Fig. 6b – Igreja do 
Convento de Santa Teresa. 
Ávila.

aproximados em relação à arte da terra-mãe, pois as molduras das portas, das janelas e do 

frontão, elaboradamente talhadas em pedra de lioz, devem ter vindo já prontas de Lisboa, 

como a portada de N. Sra. da Lapa na Bahia e as da Ordem Terceira dos Carmelitas do 

Rio. Essa fachada segue o costume, então em voga, de arrematar o frontispício com um 

elemento decorativo em miniatura de inspiração borrominesca, que também se observa 

em duas outras fachadas baianas de importância, a de N. Sra. do Rosário e a da Igreja do 

Bonfim85 (fig. 10b).

A fachada principal era a única parte da igreja colonial que se ornamentava. Os 

lados e o fundo dos edifícios, quase sem exceção, eram simplesmente rebocados, sem 

adorno de espécie alguma, e o único relevo existente era dado pelos ocasionais ângulos das 

pilastras. As portas laterais eram deixadas sem decoração, com raras exceções, como as da 

antiga catedral, uma das quais ficava na extremidade de uma rua principal.

De tempos em tempos, usava-se uma arcada lateral sustentada em pilares, como 

na Igreja de N. Sr. do Bonfim (fig. 10b), segundo um costume não raro no Brasil. A extrema 

modéstia dessas arcadas, que derivam do pequeno claustro lateral de N. Sra. da Graça86, 

encontra-se também nos claustros grandes de alguns dos principais conventos da Bahia: 

no de N. Sra. do Desterro (fig. 11a), no antigo noviciado dos jesuítas na Giquitaia87 e no 

Convento de N. Sra. do Carmo, que tem dois claustros, um dos quais o mestre pedreiro88 

João Nunes da Silva contratou construir em 2 de Julho de 1776. O claustro menor de 

Sta. Teresa, que deve datar do fim do século XVII, apresenta um tratamento arquitetônico 

mais elaborado, à maneira pesadamente retilinear da fachada da igreja do convento, 

com os mesmos painéis claramente definidos. Esse desenho foi seguido, com alguns 

embelezamentos adicionais, no pequeno claustro da Lapa que, provavelmente, fez parte 

das ampliações autorizadas em 1755 e que, vividamente, lembra os pátios de convento de 

Lisboa do princípio do século XVIII, como o do Menino Deus.

Outro tipo de claustro é ilustrado pelo Convento de S. Francisco (fig. 11b), cujas 

pedras foram reunidas nas pedreiras de Boipeba em 1739 e que foi terminado onze anos 

depois89. Aqui, os dois andares, térreo e superior, foram abertos em um desenho de simples 

e grande beleza, consistindo de uma arcada apoiada em colunas toscanas embaixo e uma 

colunata da mesma espécie em cima. Essa disposição está ligada a claustros tão antigos 

quanto o de S. Lourenço em Florença, desenhado por Brunelleschi antes de 1442. Inúmeras 

vezes copiado na Itália, apareceu em Portugal durante o século XVI. Há dois exemplos 

na antiga universidade jesuíta de Évora que provavelmente já existiam antes de 1600. 

Entretanto, os introdutores dessa espécie de claustro no Brasil não foram os jesuítas e sim 

os franciscanos, que o usaram largamente em seus conventos nas capitanias do Norte. 

O exemplo da Bahia é o mais amplo e o mais belo, dada a qualidade de sua obra de 
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Fig. 7a – Santa Casa de 
Misericórdia. Bahia.

pedra, conferindo-lhe o friso de azulejos brancos e azuis entre os dois pavimentos do lado 

externo90 uma aparência original, tipicamente brasileira.

i n t e R i o R e S

Pouco sabemos a respeito dos interiores das primeiras igrejas permanentes da 

Bahia, uma vez que nada se conservou da decoração original das capelas missionárias. Um 

estudo de primitivas igrejas jesuítas que sobreviveram noutra parte indica que o interior 

era formado por um simples retângulo rebocado, com um telhado de madeira geralmente 

sem forros. Limitava-se a ornamentação ao púlpito e à capela-mor, que, de ordinário, 

apresentava um forro de tábuas pintadas formando polígonos91. Diz-se que a capela-

mor da Igreja de N. Sra. da Ajuda era coberta por uma abóboda de berço, provavelmente 

construída de tijolos92, como a da matriz de Olinda, que aparece em um quadro de Frans 

Post mostrando a igreja depois da sua destruição parcial pelos holandeses, em 162493.  A 

capela-mor abrigava o retábulo principal e havia mais dois de cada lado do arco presbitério, de 

frente para a igreja. Essa disposição de “retábulo maior e dois retábulos collateraes”, instalados 

na antiga Igreja de S. Francisco em 165694, ainda é usada na maioria das igrejas rurais.

Com o desenvolvimento de edificações mais amplas no período monumental, 

entraram em uso os altares do cruzeiro e das capelas laterais, e nova atenção foi 

dispensada aos espaços superiores das paredes, tornando-se o revestimento dos interiores 

um problema sério. As primeiras construções desse período – a antiga igreja dos jesuítas, 

a antiga catedral, S. Bento, Carmo e Sta. Teresa – foram decoradas de maneira austera 

e sombria, utilizando-se como principal adorno o discreto motivo geométrico usado nas 

portadas exteriores desses edifícios. Os motivos mais populares eram losangos e retângulos 

que figuram especialmente no mobiliário do século XVII, aparecendo ainda em meados do 

século XVIII em um esteio de portão no Convento de N. Sra. da Lapa. Nesses interiores, um 

mínimo de ornamento isola-se em grandes extensões de parede lisa.

Uma vez que os novos traçados derivavam das principais igrejas lusitanas do fim 

do século XVI e início do XVII, era natural que os construtores as tomassem por modelo na 

decoração interior das suas igrejas. Em Portugal, em deferência aos ditames do Concílio de 

Trento, o estilo era o de extrema simplicidade apresentado por interiores da importância 

dos da Gesù em sua forma original, da catedral de Montepulciano na Itália ou do Escurial 

na Espanha. Nas igrejas portuguesas de capelas laterais, a arcada da nave constituía uma 

necessidade prática. A disposição dessas arcadas estabelecia duas categorias de interiores. 

Na primeira, a arcada de proporções heroicas é elevada até a linha da cornija, não havendo 

espaço para janelas. Esse sistema foi usado em S. Vicente, em Lisboa (fig. 12a), e na igreja 
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Fig. 7b – Altar das Virgens 
Mártires, na antiga igreja 
dos jesuítas. Bahia.
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Fig. 8a – Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco. 

Bahia.

Fig. 8b – Portada da Igreja 
da Ordem Terceira de São 

Francisco. Bahia.
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de Coimbra, embora iluminadas por cúpulas sobre o cruzamento, em adição às janelas 

da fachada principal. Em Portugal, a arcada da nave, colossal, é quase tão rara quanto o 

traçado de cruzeiro completo e cúpula, e, na Bahia, não deixou representação alguma.

Muito mais frequente era, em Portugal, a disposição na qual a arcada da nave 

termina na altura das capelas laterais, um pouco acima de meia altura da parede, deixando, 

deste modo, espaço para tribunas que iluminam a nave dos longos corredores que se 

estendem sobre as capelas laterais, como nas igrejas jesuítas de Lisboa e Évora e em muitas 

igrejas sem cúpula do século XVII. Esse se tornou o desenho comum dos interiores das 

principais igrejas do período monumental na Bahia – a antiga igreja dos jesuítas N. Sra. do 

Carmo, a antiga catedral, S. Francisco, Sta. Teresa e S. Bento (figs. 12b-c-d).

Esta última é o mais perfeito exemplo da forma completamente evoluída dessa 

categoria, pois, embora não seja a única na Bahia a preservar as pilastras monumentais de 

S. Vicente e das igrejas jesuítas de Lisboa e Coimbra, é a única a ter uma abóboda de berço 

em caixotões da mesma espécie das que se encontram nas principais igrejas maneiristas 

de Portugal. A forma das molduras das tribunas da nave, com suas vergas planas; as 

sacadas guarnecidas de balaústres de madeira lustrosa torneada e os frisos de ornamentos 

geométricos são típicos das demais igrejas do fim do século XVII na Bahia. As pilastras de 

pedra de S. Bento são entalhadas de retângulos de modelo invulgar, lembrando as formas 

usadas nas portas de madeira do período no qual dominou o ornamento geométrico.

O plano da antiga igreja jesuíta da Bahia, ao contrário do de S. Bento, não 

apresenta o cruzeiro completamente desenvolvido nem cúpula sobre o cruzamento, porém, 

a disposição interior é virtualmente a mesma que a da igreja dos beneditinos. As mesmas 

pilastras de pedra entalhada, a abóboda de berço e ornamentada, a mesma grande altura e 

ritmo solene. O interior apresenta, todavia, certos traços próprios, tirados dos monumentos 

do renascimento tardio em Portugal (fig. 12c). Um deles é o tratamento da parede entre a 

capela-mor e a nave, onde se conservou o antigo sistema de altares colaterais, se bem que 

colocados em capelas isoladas, sobre as quais se situam as janelas da nave. Imediatamente 

acima do arco cruzeiro há uma bela composição de pedra entalhada, em estilo barroco 

primitivo, consistindo num nicho com uma grande estátua do Salvador a quem a igreja 

é dedicada, adornado de cada lado por gigantescas volutas idênticas às da fachada. Essa 

feição é encontrada em vários grandes templos portugueses desse período, especialmente 

nas do norte, notavelmente na igreja jesuíta do Porto e na de S. João Novo, nessa cidade, na 

Misericórdia de Aveiro e na Matriz de S. Miguel em Castelo Branco. Embora não se conheça 

o nome do arquiteto da construção baiana, vale assinalar que dois homens do norte de 

Portugal são citados com proeminência entre os que nela trabalharam. Esses escultores, 
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Fig. 8c – Armário da 
sacristia da Igreja da 

Ordem Terceira de São 
Francisco. Bahia.
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irmão João Correia do Porto e irmão Luiz Manuel de Matozinhos, podem ter tido influência 

na decoração grandiosa da parede do arco cruzeiro. Nos anos que seguiram à terminação 

da estrutura da igreja (1672), artífices do norte de Portugal continuaram a dominar nas listas 

dos empregados na antiga igreja dos jesuítas. Entre esses, havia os entalhadores de madeira 

irmão Domingos Xavier de Coimbra, Domingos Monteiro, João Silveira do Porto e Domingos 

Trigueiros de Ponte de Lima. Foram esses homens, provavelmente, os responsáveis pela talha 

do ornamento da grande abóboda, executada entre 1696 e 1700, e que constitui a segunda 

característica extraordinária da que foi a mais bela igreja jesuíta do Brasil.

Ao contrário do teto de S. Bento, que não é uma abóboda verdadeira e, sim, 

um forro de madeira esculpida com forma de abóboda de berço. O seu padrão não é o 

convencional de painéis retangulares iguais que vimos em S. Bento, porém, uma mistura 

extraordinária de ornatos geométricos consistindo em octógonos e cruzes de várias formas 

e tamanhos, arrumados “com artezões e molduras” em uma série de combinações. As 

molduras são em baixo relevo e, do centro da maior parte das uniões do desenho, projetam-

se pendentes profusamente decorados. O efeito resultante é menos uma derivação de 

“mourisco artesonado” ou “alfarge”, do que uma transferência para madeira de uma 

espécie peculiar de entalhe elaborado em pedra, que era a moda em Coimbra nos primeiros 

anos do século XVII95. O trabalho de Coimbra era executado na macia pedra de Ançã, que 

não se transportava facilmente devido à distância daquela região aos portos de embarque. 

Sem a pedra apropriada e sem recursos para executar obra tão rebuscada em estuque, os 

jesuítas da Bahia valeram-se do tradicional forro de madeira, que, na realidade, com raras 

exceções, sempre constituiu a maneira habitual de cobrir igrejas no mundo lusitano.

A capela-mor da antiga igreja dos jesuítas é um dos mais belos monumentos de 

decoração não barroca de interiores do período monumental, tanto em Portugal como 

no Brasil (fig. 12c). Aqui, a abóboda de berço e as paredes são recobertas por uma série 

de painéis retangulares de dimensões idênticas representando, os das paredes, temas 

religiosos pintados sobre tela, ao passo que os do forro são “brutescos” ou arabescos de 

cores vivas pintados sobre tabuado. O grande altar-mor dourado, desenhado de acordo 

com a convenção em diversos arcos concêntricos apoiados em colunas profusamente 

decoradas, é o exemplo principal na Bahia do estilo arquitetural da talha de madeira que, 

ao tempo da terminação da igreja em 1672, já não estava em voga em Portugal e que, em 

breve, seria substituído nos dois países pela talha dourada do estilo nacional96. Essa nova 

modalidade barroca da talha já aparecera em alguns altares jesuítas do início do século 

e iria, logo mais, ter a sua expressão máxima no mundo lusitano, no grande interior de S. 

Francisco da Bahia.
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Essa igreja, como já vimos, foi iniciada em 1708. Foi aberta ao culto em 1714, embora 

só tenha sido completada nove anos mais tarde. O exterior é tão impressionantemente 

solene à feição maneirista quanto o interior da igreja dos jesuítas, sendo o motivo do arco 

triunfal das suas portadas um reflexo evidente do desenho da arcada do presbitério da 

igreja da companhia, no outro extremo do Terreiro de Jesus. Entretanto, o revestimento 

interno de S. Francisco, em madeira, iniciado cerca de 1723, é inteiramente barroco. 

Totalmente dourada e policromada, realiza o ideal da “igreja tôda de ouro” que surgiu 

em Lisboa e Goa, ao findar-se o século XVII, e que se identifica com um novo conceito de 

ornamentação dinâmica em alto relevo, cujo efeito já vimos na fachada da Ordem Terceira 

de S. Francisco. Esse desenho de Gabriel Ribeiro pode ter influenciado parcialmente o novo 

interior da igreja mãe, cuja talha foi, em parte, trabalho de frei Luiz de Jesus, natural da 

Bahia97 (fig. 13a-b).

A extraordinária qualidade dessa obra decorre em larga escala das grandes 

superfícies de paredes inteiramente coordenadas numa decoração dramática que é, ao 

mesmo tempo, prodigiosa e espiritualmente convincente, e que apenas os povos ibéricos 

souberam criar e controlar. Através da vasta composição, usaram-se repetidas vezes a 

coluna espiral fartamente entrelaçada com folhas de videira e frutos colhidos por meninos 

e pássaros, lembrando a Colonna Santa, em Roma98. Essas colunas, juntamente com 

painéis de folhas de acanto exuberantemente ramificadas, constituem a ornamentação dos 

numerosos altares incrustados na moldura contínua de talha movimentada, realçada ainda 

por atlantes semelhantes aos da fachada da Igreja da Ordem Terceira traçada por Ribeiro. 

O conjunto suscita a impressão de figuras exultantes em constante agitação dentro de uma 

radiante caverna de ouro.

A decoração dos forros dessa suntuosa igreja é de interesse particular (fig. 13b). 

Dentro da capela-mor, aplicou-se um desenho no qual grandes molduras de madeira 

dourada se entrecruzam, tendo os pontos de intersecção realçados por pendentes cobertos 

de ramos de acanto. Mais uma vez evidencia-se, claramente, a inspiração na arte do norte 

de Portugal, porque esse tipo de obra muito de perto se assemelha às técnicas neomouriscas 

de certos brilhantes artesãos de Aveiro e do Porto do princípio do século XVIII, técnicas 

que de lá, aparentemente, passaram aos Açores. Comparando o desenho do revestimento 

da capela-mor do Convento Dominicano de Jesus (fig. 13c) e da Igreja do Senhor das 

Barrocas, em Aveiro, de Sta. Clara, no Porto, e da antiga igreja jesuíta em Ponta Delgada, 

abundantemente se confirma sua relação com o do Convento de S. Francisco da Bahia99.

Intimamente relacionado a esses forros, em seu efeito, está o teto em caixotões 

da nave da igreja franciscana, onde introduziram, entre as molduras e seus pendentes, 



~291~

A r q u i t e t u r a  c o l o n i a l

Fig. 8d – Grade da nave 
da Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco. 
Bahia.
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telas pintadas de grande esplendor, que aumentam ainda mais a impressão de opressiva 

opulência desse magnífico interior barroco. O novo tipo de forro aqui apresentado, que 

suplantou o anterior, de pintarem-se motivos geométricos e arabescos diretamente sobre o 

tabuado, encontra-se também nas igrejas baianas da Misericórdia e de N. Sra. do Desterro 

e foi, indubitavelmente, inspirado em exemplos portugueses por seu turno derivados da 

alta renascença romana, como o forro do antecoro do Convento da Madre de Deus, no 

subúrbio lisboeta de Xabregas.

Em adição aos forros pintados e à talha dourada, os pisos da capela-mor e da plataforma 

do altar-mor também acrescentam ricos elementos coloridos, com os seus embutidos de vívidos 

mármores alentejanos “em forma de alcatifa, com ramajes de côr vermelha, branca, preta e 

amarela, de curiozo e vistozo lavor”100. Essa técnica de mármores embutidos gozou de grande 

voga no sul de Portugal no início do século XIII. Algumas das capelas de S. Roque, em Lisboa, 

têm barras com os mesmos motivos de meninos, coroas e rolos de acanto que se veem na 

parede da fonte de mármore embutido, na sacristia da Igreja da Venerável Ordem Terceira de S. 

Francisco e que é o mais belo espécime desse lavor na Bahia.

Os mármores embutidos, provavelmente, importavam-se pré-fabricados da 

Europa. Outra importação, igualmente de grande efeito na contribuição das cores ao 

conjunto desses interiores do estilo monumental, são os azulejos brancos e azuis, como 

os que representam cenas da vida de S. Francisco, assinados por Bartolomeu Antunes e 

datados “Lisboa 1736”, instalados de cada lado da capela-mor, na igreja franciscana. As 

molduras desses grandes painéis de azulejos apresentam muitos motivos ornamentais do 

alto barroco italiano, pesadas guirlandas, medalhões, volutas com cabeças de querubins, 

cabeças emplumadas e escudos, que devem ter influído na introdução desses símbolos 

característicos da arquitetura portuguesa joanina evoluída na obra dos construtores e 

escultores baianos do fim do período monumental. Entre os raros exemplos dessa fase do 

barroco na Bahia, contam-se os altares do cruzeiro da antiga igreja dos jesuítas (fig. 12c), 

o baldaquim de N. Sra. da Lapa e a maior parte da talha da Conceição da Praia (fig. 14).

Os interiores das igrejas da primeira fase do último período da arquitetura colonial 

baiana, como as fachadas que lhes correspondem, podem ser descritos como sendo 

geralmente rococó, no estilo de sua ornamentação. Desde o meado do século XVIII, as 

capelas laterais haviam sido abandonadas para dispor então todos os altares menores 

ao longo de um simples compartimento retangular, conseguindo-se assim um sentido 

de unidade íntima muito semelhante à inter-relação das cadeiras, mesas e demais obras 

de madeira entalhada em um salão francês da mesma época. O novo estilo manifestou-

se particularmente, no início do período, pelas suntuosas sanefas das janelas, altares e 
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Fig. 9a – Igreja de N. Sra. 
da Conceição da Praia. 
Bahia.

Fig. 9b –Igreja de N. 
Sra. da Conceição do 
Boqueirão. Bahia.

Fig. 10a – Igreja de N. Sra. 
do Pilar. Bahia.
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Fig. 11b – Claustro 
do Convento de São 

Francisco. Bahia.

Fig. 11a – Claustro do 
Convento de N. Sra. do 

Desterro. Bahia.



~295~

A r q u i t e t u r a  c o l o n i a l

arcos cruzeiros, como as do Carmo e da Conceição da Praia (figs. 12d e 14), que repetem, 

geralmente, as linhas frágeis e voláteis dos frontões exteriores caprichosos, porém, bem 

organizados. Essas linhas são ainda repetidas, às vezes, nos desenhos harmoniosos das 

tribunas da nave e das molduras de quadro, como os de N. Sra. da Palma, de cerca de 1778 

(fig. 15a). Elas representam, juntamente com a sacada fora da sacristia da Igreja da Ordem 

Terceira de S. Domingos (fig. 16c), o apogeu do estilo rococó na cidade.

Nos últimos anos do século, havia desaparecido quase totalmente a decoração 

de inspiração fantástica, dando lugar a uma espécie de ornamento pseudoclássico de 

considerável graça e requinte, do tipo associado à decoração interior usada na França sob 

Luís XVI. Também desta vez o impulso modificador do estilo poderia ter vindo, em parte, 

de azulejos portugueses, como os de N. Sra. do Rosário dos Pretos, porém, nesse tempo o 

Brasil já conhecia objetos importados da França e da Inglaterra, todos eles apresentando o 

novo classicismo internacional.

O espírito peculiar dos interiores dessas últimas igrejas do período colonial sente-

se principalmente no tratamento dado aos arcos de cruzeiro e nas formas de altar-mor 

muito semelhantes. Suas proporções alongadas e formas atenuadas revelam uma nova 

espécie de ornamento estático, esparsamente aplicado em superfícies lisas. Esse estilo, da 

maneira por que foi usado pelos entalhadores Luiz Francisco da Silva, Antônio de Souza 

Santa Rosa, Antônio Joaquim dos Santos, José Nunes de Sant’Ana e Joaquim Francisco 

de Matos, era extremamente elegante e sofisticado, já agora desprovido de caráter 

especificamente português. Em S. Joaquim, Sta. Ana, Saúde e Glória, Bonfim e Pilar, o 

adorno dos arcos cruzeiros é constituído de medalhões ovais, guirlandas sem relevo e 

troçais das mais delicadas formas, e estas, encimadas de urnas, cestas de flores e ramos 

de palmeira. O altar-mor de N. Sr. do Bonfim, talhado por Antônio Joaquim dos Santos 

em 1814, e os balcões e altares colaterais, feitos para a mesma igreja por Antônio de 

Souza Santa Rosa em 1816, formam um conjunto notável desse estilo urbano tardio (fig. 

15b)101. Tornou-se usual a colocação de quadros em belas molduras, superpostos, em torno 

do arco cruzeiro, imitando, quiçá, os painéis de mármore colorido das igrejas paroquiais 

pombalinas em Lisboa. A inevitável semelhança com as galerias de pintura da época realça 

o aspecto profano desses interiores, tornando-os ainda mais mundanos do que as fachadas. 

Os altares dessas igrejas são invariavelmente compostos de colunas coríntias, substituindo 

as retorcidas e adornadas do período anterior. O conjunto de talha, geralmente pintado 

de branco e dourado, em lugar da brilhante policromia dos estilos precedentes. Apesar de 

continuar abundante o artesanato de boa qualidade, o efeito geral desses interiores, que na 

maior parte substitui trabalhos anteriores, é de crescente e monótona padronização, pois 
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haviam secado gradualmente as fontes da inspiração individual, e a esplêndida fantasia 

dos períodos anteriores chegara agora ao fim.

Em contraste, porém, com o decepcionante academismo da talha, estão as pinturas 

barrocas dos forros de certo número de igrejas, as quais, na realidade, constituem a maior 

glória desse período. Volvendo novamente à antiga prática de pintar diretamente sobre o 

tabuado do forro, José Joaquim da Rocha e seus seguidores102 prolongaram por um século 

inteiro a tradição barroca da decoração trompe-l’oeil, com suas representações dos santos na 

glória, rodeados de largas beiradas de arquitetura fantástica, vistas no mais violento escorço.

Trabalhos como esses são, de um certo modo, o ponto culminante de uma tradição 

arquitetural de belas decorações internas que jamais poderão ser vistas com maior brilho do que 

nas sacristias de cinco grandes igrejas da Bahia. Aí, talvez, mais do que nos próprios interiores 

de igreja, o tempo poupou as modificações que corrompem e destroem a unidade do estilo. 

A série começa com a soberba sacristia da antiga Igreja da Companhia de Jesus, guarnecida 

em 1683 com mobiliário modelado pelo de S. Roque de Lisboa (fig. 16a). Este conjunto do 

século XVII, dos mais belos de quantos sobrevivem em todo o mundo português, apresenta uma 

harmonia grave, embora colorida de ornamentos geométricos segundo a feição jesuíta, expressa 

por mármores matizados, azulejos, talha e pelo grande forro pintado, onde os desenhos de 

vívidos arabescos do renascimento português se prolongam pelas molduras que enquadram os 

retratos de vinte e um membros ilustres da Ordem. Na sacristia de S. Francisco, de 1710-1714, 

onde todas as modificações essenciais do estilo monumental evoluído podem ser vistas: frisos 

de canto, forro em caixotões com fragmentos de pintura sobre tela, azulejos figurados brancos 

e azuis e, sobretudo, a nova ênfase plástica e a agitação barroca dos gavetões e demais peças 

de mobiliário (fig. 8c). Em seguida, a sacristia de N. Sra. do Carmo, dos carmelitas calçados, cujo 

estilo sugere a data de cerca de 1755, onde o ornamento barroco completamente evoluído já se 

entrelaça com os primeiros delicados motivos rococó (fig. 16b), à semelhança do trabalho em 

madeira da Madre de Deus em Lisboa, uma das primeiras obras-primas da arte lusitana posterior 

ao terremoto. Depois, na sacristia da Ordem Terceira de S. Domingos, que deve datar de cerca 

de 1783-1786103, apresentam-se as fórmulas características do início do estilo mundano (fig. 

16c). Aqui, a talha limitou-se às molduras das portas e janelas pintadas de cinza-pérola e azul, 

à moda do fim do século XVIII, e a uma série de cornijas bem modeladas, decoradas de modo 

a imitar mármore de brilhante colorido104. Nesse aposento vemos, em sua expressão máxima, 

o gracioso e complicado mobiliário do período de D. José, em cuja fabricação eram exímios os 

artesãos brasileiros, e as suntuosas portas com almofadas de forma irregular, em alto relevo, 

que geralmente o acompanham nos interiores mais faustosos. Finalmente, na elegante sacristia 

da Matriz de Sant’Ana – onde foram contratados, em 1818, Antônio de Santa Rosa e depois, 
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Fig. 12a – Interior da 
Igreja de São Vicente. 
Lisboa.

Fig. 12b – Mosteiro de 
São Bento. Bahia.
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Fig. 12c – Altar do cruzeiro 
da antiga igreja dos 

jesuítas. Bahia.
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Fig. 12d – Igreja de N. Sra. 
do Carmo. Bahia.
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no outono de 1827, o escultor Roque José Fernandes, para as talhas de madeira –, vemos as 

linhas atenuadas, as colunas classicamente corretas e o lânguido ornamento do estilo mundano 

tardio, demonstrando que o aspecto final do último estilo prolongou-se na Bahia para além dos 

limites da era colonial (fig. 16d).

Essa série de sacristias ilustra magnificamente as sucessivas variações de gosto durante 

a maior parte do período colonial e não encontra paralelo na arte da terra-mãe. O conceito 

de uma sacristia ricamente adornada, tratada como uma unidade arquitetônica à qual cada 

elemento individual se subordina e conforma, foi uma realização especial do Brasil colônia, 

levada ao seu desenvolvimento máximo na Bahia. Na realidade, essas sacristias, consistórios, 

bibliotecas e outros aposentos das igrejas baianas são tão magníficos que sobrepujaram em 

importância a decoração interior da arquitetura civil e doméstica da cidade colonial.

a r Q u i t e t u r a  c i v i l  e  d O m é s t i c a
Até a transferência do governo dos vice-reis para o Rio de Janeiro em 1763, a 

Bahia ofuscava todas as demais cidades do Brasil, quanto ao tamanho, variedade e riqueza 

de suas igrejas. Embora mantivesse a mesma supremacia em relação a outros tipos de 

construção, o “empório de todas as riquezas”105 colonial jamais atingiu em sua arquitetura 

civil e doméstica o mesmo grau de esplendor apresentado pelas construções religiosas. 

Nesse particular, a Bahia seguiu a norma geral da civilização luso-brasileira, pois tanto 

na América como na terra-mãe, afora raras exceções na corte de Lisboa, as casas e 

mesmo palácios eram modestos em proporção e decoração. Na antiga capital do Brasil 

“chacun fit bâtir la maison à fantaisie”106, dentro, todavia, de um limite mínimo de aparato 

arquitetônico, uma vez que ambos, governo e cidadãos, parecem ter preferido a utilidade 

ao fausto, como meta em suas construções.

O desenvolvimento da arquitetura civil na Bahia conforma-se ao mesmo padrão 

de evolução artística que aplicamos às edificações religiosas, se bem que a nomenclatura 

dos três períodos é algo menos significativo nesta categoria.

Nenhum monumento autêntico do primeiro período foi preservado. As primitivas 

casas de barro dos “tapeiros” de Tomé de Souza, Pedro André108 e outros, como as primeiras 

fortificações e estrutura públicas de Luiz Dias e seus sucessores, há muito desapareceram 

juntamente com as edificações que as substituíram. As numerosas casinhas de campo, fora 

dos muros da cidade, vistas por Gabriel Soares em 1587109, pareciam-se, provavelmente, 

às construções pequenas de barro e madeira com telhados baixos e alpendres centrais de 

madeira que vemos nas paisagens pernambucanas de Frans Post e em alguns sítios em São 
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Paulo110, as quais repetem as linhas das casas de campo tradicionais das Beiras e do Minho 

em Portugal. Todas desapareceram na região da Bahia.

Podemos formar ideia a respeito do estilo adotado nos primeiros edifícios públicos 

da cidade através de um desenho de alfândega recentemente descoberto no Arquivo 

Ultramarino de Lisboa111. Datado pela correspondência oficial de 1618, mostra um edifício 

longo de dois pavimentos, telhado baixo, arcada no pavimento térreo, cunhais nos ângulos 

e uma série de janelas superiores de cornijas planas e formosas sacadas de ferro (fig. 

17a). A estrutura apresenta a mesma relação com as despretensiosas casas da câmara da 

renascença em Portugal que a existente entre as capelas baianas do período missionário 

e as igrejas paroquiais do século XVI na terra-mãe. Esse desenho fornece indícios valiosos 

sobre a aparência original da fachada do pátio da residência conhecida como Torre de 

Garcia de Ávila, ora em ruínas, na costa de Tatuapara, e indica a origem da tradição dos 

edifícios municipais da colônia no estado da Bahia. Consideravelmente mais pretensiosa é 

a fachada de um seminário apresentada em um desenho do engenheiro militar Francisco de 

Frias, no Arquivo do Itamarati do Rio de Janeiro, que, se edificado, possuíria uma formosa 

portada de colunas gêmeas sobre socos altos segundo os modelos publicados em meados 

do século XVI por Sebastiano Serlio.

Antes do fim do primeiro período da arquitetura baiana, os traços principais do 

plano da parte central da cidade alta estavam todos estabelecidos. Os edifícios do governo 

concentrados na primeira grande praça da rua principal, a atual praça Municipal, onde 

permaneceriam durante todo o período colonial. Sobrados, aparentemente de pedra, 

levantavam-se em 1609112, principalmente, em torno do longo Terreiro de Jesus, e a vista 

de Mealius, de 1625, já mostra a existência de um respeitável número deles. A frase 

“romanos medalhões”, com a qual o poeta Gregório de Matos descreveu uma parte da 

casa em que nascera em 1633113, sugere que as mais belas dessas casas já apresentavam 

frisos, cornijas ou barras de motivos clássicos da espécie que se usaria largamente no 

segundo período.

Com a chegada do governador Francisco Barreto de Menezes, em 1657, iniciou-se o 

segundo período da arquitetura civil baiana. Três anos mais tarde, ele ordenou a reconstrução 

da Câmara no extremo oriental da praça do Governo, que já havia sido reconstruída em 

várias ocasiões. Antônio Favela114 dirigiu os trabalhos seguindo os moldes refletidos no 

desenho da Alfândega (fig. 17b). Nesse edifício, entretanto, a arcada do pavimento térreo 

é apoiada em colunas em vez de pilares, criando assim um importante precedente para o 

claustro de S. Francisco. A fachada principal desse edifício foi completamente alterada na 

segunda metade do século XIX, porém, o pátio interior e o resto do exterior retêm ainda o 
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Figs. 13a e 13b – Igreja de 
São Francisco. Bahia.
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suficiente de sua aparência original para provar que a Câmara de 1660 conservou o estilo 

simples e sóbrio do período missionário.

A segunda empresa do governador, uma residência com escritórios para si e seus 

sucessores, ao sul da praça, iniciou-se em 1663, ano do seu retorno a Portugal. Igualmente 

reformado, depois de 1912115, podemos, entretanto, reconstituir parcialmente o aspecto 

original do palácio dos governadores na base de antigas descrições e fotografias. Era uma 

construção de pedra rebocada, de telhado baixo, estendendo-se em cerca de 37m de 

largura, provida de um andar superior iluminado em sua fachada principal por onze longas 

janelas, todas guarnecidas de sacadas de ferro forjado. Quase no centro elevava-se a grande 

portada de pedra, composta de colunas gêmeas, dóricas, carregando uma arquitrave sobre 

a qual colunas singelas da mesma ordem suportavam um arco interrompido no andar 

superior116. A parte inferior desse portal monumental assemelha-se muito à entrada 

principal da igreja jesuíta do Porto, do início do século XVII, e à de uma igreja de Olinda 

destruída pelos holandeses em 1631. Todas as três derivavam provavelmente dos livros de 

Sebastiano Serlio117.

Essa foi a realização mais ambiciosa da primeira parte do segundo período da 

construção colonial civil na Bahia. Em breve, com ela rivalizou, e eventualmente a sobrepujou, 

uma série de casas particulares, construídas à imitação dos palácios de Lisboa do século 

XVII e que são quase únicas no Brasil118, constituindo algumas das mais impressionantes 

expressões da arquitetura doméstica primitiva da América colonial (fig. 19a). O traço mais 

notável dessas mansões é constituído por suas portadas de pedra talhada, que se estendem 

em data desde 1674 (Secretaria de Educação – fig. 18a) até cerca de 1720 (Solar Saldanha 

– fig. 18c). Variam de altura entre cerca de 2,87m (casa na ladeira da Praça) até cerca de 

3,20m (Seminário S. Dâmaso) em média, embora a do Palácio Arquiepiscopal (cerca de 

1715) se eleve a 6,50m. Todas derivadas de modelos portugueses, algumas entalhadas em 

Lisboa em pedra de lioz e outras feitas na Bahia, em arenito local.

Pode-se observar a gradual aparição das formas barrocas que distinguem a evolução 

da arquitetura eclesiástica do segundo período. O exemplo mais simples (Solar dos Setes 

Candeeiros) apresenta uma verga almofadada sobre a qual foi posteriormente encrustado 

o brasão da família Fonseca Galvão. Nas portadas de S. Dâmaso e na praça Anchieta, nº 8, 

foram acrescentadas pilastras estriadas renascença, frisos dóricos e torçais em torno das 

molduras. A sugestão de movimento aparece inicialmente nos frontões segmentados do 

Solar Berquó (1691-1693) e do Palácio Arquiepiscopal, o primeiro apresentando crossettes 

nos ângulos, particularidade acentuadamente barroca. O movimento intensifica-se nas 

volutas serpentinas e enroladas sobre a graciosa porta da Secretaria de Educação (fig. 
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18a) e nas da rua Carlos Gomes,  nº 57 (1696),  e na rua do Maciel de Cima (1701 – fig. 

18b), ambas com frisos de ornamentos foliáceos e volutas terminais de escultura figurada, 

que proclamam francamente a influência do estilo nacional de talha em madeira. Os perfis 

endentados da moldura do último exemplo sugerem a influência de Gabriel Ribeiro, que os 

usou na igreja contemporânea da Ordem Terceira de S. Francisco119. Provavelmente foi ele, 

antes de morrer em 1719, o responsável pelo portal (duplo) do Solar Saldanha (fig. 18c), que 

não só é totalmente dominado pelos motivos dos altares de talha como, também, revela 

o elemento marcante da fachada da igreja de Ribeiro, constituído pelo uso das cariátides 

levemente vestidas, acantos em relevo e vinhas exuberantemente entrelaçadas120. A série 

termina com a porta da praça Anchieta, nº 17  (fig. 18d), coroada por uma coifa elíptica 

saliente sobre a moldura de perfil recurvado, inspirada nos modelos do barroco italiano usado 

na corte de D. João V. Este desenho, único na Bahia, oferece importante paralelo doméstico 

para o estilo empregado na Igreja da Conceição da Praia, no fim do período monumental.

Nessa época, às vésperas da transferência da sede do governo colonial para o Rio, 

a cidade atingira o máximo de sua importância no período colonial. Havia cerca de 6.750 

casas121 para uma população de 40.000 pessoas aproximadamente. “Tout est irrégulier”, 

declara Le Barbinais no início do século122, referindo-se ao atravancamento das ruas menores, 

com as casas altas de construção precária de madeira e barro, tendo tantas projeções nos 

seus andares superiores que, segundo Vilhena descreve um século mais tarde, as casas 

pareciam quase unir-se no meio da rua123, a despeito dos repetidos esforços da Câmara 

no sentido de restringir essas saliências124. A confusão resultante, escura e confinada, 

que lembra os becos medievais da Lisboa antiga, é admiravelmente representada em uma 

aquarela do Mercado de Sta. Bárbara, existente no Museu do Estado da Bahia125, na qual se 

veem as arcadas contínuas do cais da cidade baixa e o emaranhado de passagens estreitas, 

pátios e varandas cobertas que o circundavam (fig. 19b). Um panorama mais geral da Bahia 

em meados do século XVIII tem-se no grande desenho de José Antônio Caldas, no qual se 

observam, além dos elevados edifícios, semelhantes ao de Sta. Bárbara, outros tipos de 

habitação então em uso. Incluem-se aí numerosas “casas terreas” sem ornamentos (fig. 3c), 

construídas em longas fileiras, tendo as molduras de portas e janelas de madeira, os solares 

grandes do período médio e um novo tipo de mansão, característico do último período da 

arquitetura colonial e que continuou a ser usado durante a maior parte do século XIX.

Esse é, quiçá, o tipo de casa colonial mais geralmente conhecido, por ser encontrado 

em número relativamente grande em todo o Brasil, especialmente em Minas Gerais. Tem 

habitualmente um a dois andares, é construído de tijolo rebocado e coberto por um 

telhado achatado de forma geralmente piramidal. As molduras de suas portas e janelas, de 
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Fig. 14 – Igreja de N. Sra. da 
Conceição da Praia. Bahia.

Fig. 15a – Detalhe de 
moldura no interior da Igreja 
de N. Sra. da Palma. Bahia.

Fig.13c – Convento de Jesus. 
Aveiro.



~306~

R o b e r t  S m i t h  e  o  B r a s i l  -  v o l .  1  –  A r q u i t e t u r a  e  U r b a n i s m o

madeira, estuque ou pedra, conforme a riqueza da construção, têm 

vergas curvas como as das últimas igrejas coloniais. Derivado de 

edificações lusitanas dos períodos joaninos e pombalino, esse tipo 

de casa na Bahia se associa principalmente às casas de fazenda, 

onde talvez tenha feito a sua aparição inicial. Encontra-se mais 

frequentemente nos distritos suburbanos da cidade, se bem que 

pelo menos um exemplo, o belo Solar do Gravatá, foi construído 

na área central densamente edificada da cidade alta. Uma das 

primeiras dessas casas, a Casa do Coronel na Massaranduba (fig. 

20a), parece ter sido construída por José Pires de Carvalho e 

Albuquerque por volta de 1756126. A frontaria extraordinariamente 

longa, contando doze aberturas, é dividida em dois andares, tendo o 

térreo uma arcada contínua, influência, talvez, das da cidade baixa 

da Bahia. As janelas superiores oferecem uma aparição precoce das 

vergas elípticas de tijolo rebocado que, de um modo ou de outro, 

são típicas da arquitetura civil do último período e não do período 

médio, pois o interessante oratório da Cruz do Pascoal, erigido 

em 1743127 em uma pracinha irregular da cidade alta, não apresenta 

nenhuma sugestão de ornamento barroco nem rococó. Molduras de janela semelhantes às 

da casa de Massaranduba aparecem no conhecido Solar Unhão, uma casa de fazenda de 

cerca de 1757, que foi de José Pires de Carvalho128, e na casa do Gravatá (rua Conselheiro 

Junqueira, nº 55) que parece ter sido reconstruída por Manuel de Oliveira Mendes, por 

volta de 1765. Todas essas casas têm cornijas elaboradas e pilastras angulares, sendo que 

o último exemplo tem por cima de sua entrada principal um frontão ondulado como o das 

igrejas do estilo mundano.

A intensidade do movimento minucioso ali sugerida é ampliada na casa 

chamada de Conde dos Arcos (fig. 20b), de 1781, o mais belo espécimen sobrevivente 

da arquitetura doméstica do fim do século XVIII na Bahia. Esse edifício, relativamente 

pequeno e despretensioso, apresenta em seu andar superior sete longas janelas 

guarnecidas de molduras pombalinas perfeitamente desenvolvidas, sem rivais em toda 

a cidade, o seu conjunto induzindo a mesma impressão de adejo que se tem nas portas 

e janelas das igrejas de N. Sra. da Saúde e Glória e da Conceição do Boqueirão. Dá 

acesso ao andar superior da casa uma graciosa escadaria curva em duas seções que 

lembra a fachada terminal da Quinta de S. Lázaro, reconstruída entre 1784 e 1787, 

como asilo de leprosos129.

Fig. 15b – Altar-mor, 
balcões e altares colaterais 

da Igreja de N. Sr. do 
Bonfim. Bahia.
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Fig. 16a –Sacristia da antiga 
igreja dos jesuítas. Bahia.

Fig. 16b – Sacristia 
da Igreja de N. Sra. 
do Carmo. Bahia.
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As últimas casas do período têm as molduras das janelas atenuadas, terminadas 

em um desenho vagamente piramidal, em tudo semelhantes às usadas frequentemente 

nos exteriores das igrejas dessa época. Encontram-se em uma série de casas sem data, 

como os solares de S. José de Cima, Marback e Boa-Vista e num traçado coetâneo de uma 

casa em Santo Amaro, datado de 1801130. Característica dessa época é a introdução de um 

andar adicional, já pelo uso de telhado com sótão131 imitando as reconstruções pombalinas 

de Lisboa baixa, já por meio de um mirante central (Solar do Barão de Rio Real), ou, como 

no caso do Solar Boa Vista, por uma torre que se eleva dois andares sobre o resto da casa 

(fig. 20c). São ainda feição desse período as galerias laterais com largas janelas arqueadas 

(Solar Marback), que também se encontram em igrejas (N. Sra. do Carmo) ou atravessando 

a fachada frontal, pelo menos em uma edificação (Solar da Boa Viagem)132.

Todas essas construções têm em comum o uso de vidro nas janelas, o que marca o 

terceiro estágio da fenestração colonial na Bahia. Postigos interiores de madeira usaram-

se em todos os períodos, porém, apenas nos meados do século XVIII foram suplementados 

com caixilhos móveis de madeira, guarnecidos de vidraças transparentes, preparadas pela 

primeira vez no Brasil numa fábrica estabelecida na Bahia por Francisco Inácio de Sequeira 

Nobre, em 1810133. Antes, eram importados de Portugal e constituíam a princípio tais 

raridades que, em 1760, apenas a igreja dos jesuítas e, talvez, o Palácio dos Governadores 

possuíam janelas de vidro. Em seu lugar usavam-se balaústres de madeira torneada nos 

pavimentos térreos das grandes casas. Em residências mais simples usavam-se esteiras de 

junco chamadas urupemas, que foram proibidas na Bahia por volta de 1760. Mais tarde, 

usaram-se rótulas, consistindo de tiras delgadas de madeira entrecruzadas diagonalmente 

e derivadas de modelos portugueses, até que estas por seu turno foram condenadas por 

antiquadas e anti-higiênicas pelos editais de 1809 e 1811. Exemplos de urupemas veem-

se na aquarela de Santa Bárbara (fig. 19b) e de rótulas na Igreja de S. Francisco (fig. 

5b). Depois da introdução das vidraças, os construtores baianos, usualmente, preferiam 

as janelas de corrediça segundo a moda que os portugueses tomaram de empréstimo na 

Inglaterra e na Holanda (fig. 20a). Ocasionalmente, todavia, usavam-se janelas francesas 

de batente, como as da Quinta dos Lázaros e da Casa do Conde dos Arcos (fig. 20b).

A arquitetura civil do último período é mais clássica em estilo do que a das igrejas. 

Explica-se, em grande parte, pela forte influência inglesa no gosto luso-brasileiro, ao findar-

se o século XVIII. Em 1782, o viajante espanhol Juan Aguirre assinalou que em algumas 

chácaras do Rio de Janeiro “resplandece el gusto inglés”134. Refletia-se, provavelmente, o 

interesse existente nessa época pela arquitetura de decoração inglesa em Portugal, onde um 

grupo de construções foi executado por arquitetos ingleses, no estilo clássico dos últimos 

Fig. 16c – Sacristia da Igreja 
da Ordem Terceira de São 

Domingos. Bahia.
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imitadores de Palladio e dos irmãos Adam. O efeito desse gosto pode ser observado na severa 

simplicidade do obelisco levantado na  Bahia, em 1815, para comemorar a chegada de D. 

João VI e da família real portuguesa, em 1808. Um ano mais tarde, a Câmara louvava os 

melhoramentos feitos em casas ocupadas pelos representantes de firmas inglesas que vieram 

morar na cidade depois da abertura dos portos brasileiros ao comércio estrangeiro135. O novo 

movimento ganhou o entusiástico apoio do então governador D. Marcos de Noronha, conde 

dos Arcos, que pessoalmente dirigiu a campanha do financiamento da construção da praça 

do Comércio, hoje Associação Comercial136. Esse notável edifício, um dos mais importantes 

monumentos da arte brasileira e o mais belo exemplo da aliança dos gostos inglês e português, 

foi desenhado, parece, pelo oficial militar Cosme Damião da Cunha Fidié, que talvez tenha 

sido guiado pelo real arquiteto José da Costa e Silva (fig. 20d). O parapeito contínuo ornado de 

relevos e urnas, que encobre o teto baixo, os pavilhões ornados de frontões, o friso contínuo 

de drapejamento em estuque e, sobretudo, a grandiosa colunata jônica da fachada oriental, a 

primeira a ser levantada no Brasil, são traços insofismáveis do estilo regência britânico nesse 

edifício híbrido de extrema elegância. As portadas da praça do Comércio importadas de Lisboa 

conservam ainda delicadas volutas, flores e outras reminiscências do rococó português.

As obras de madeira do interior desse edifício, principalmente molduras de portas 

e balaustradas, embora únicas na Bahia pelo seu caráter acentuadamente Sheraton, 

apresentam a mesma atenuação delicada das peças correspondentes na decoração 

das igrejas do mesmo tempo. Em geral, o adorno interno das casas coloniais e edifícios 

públicos era muito mais simples que o das construções religiosas. A principal atração do 

pavimento térreo era quase invariavelmente a escada, usualmente de pedra, que conduzia 

de um vestíbulo frequentemente arqueado aos principais aposentos do andar superior. 

Nesses compartimentos, a ornamentação dominante consistia em barras de azulejos e 

algumas molduras de porta de madeira entalhada. Entre os edifícios que sobrevivem, pode-

se observar a ornamentação interior de estilo barroco nos remanescentes da decoração 

original do Solar Saldanha, e do estilo rococó, na Casa do Conde dos Arcos.

Há ampla evidência de um reflorescimento das tradições da renascença ao findar-

se o último período da arte colonial no Brasil, comparável a movimentos similares na 

França e na Inglaterra. O melhor exemplo desse estilo era o antigo Teatro S. João, erigido 

em 1813 e destruído pelo fogo em 1923 . Sua fachada estreita, acentuadamente vertical, 

alta e subdividida em compartimentos, ostensivamente adornada de obeliscos austeros e 

outros atributos maneiristas, respira essencialmente o mesmo espírito que o exterior das 

grandes igrejas do período monumental. Foi, talvez, um reconhecimento de serem esses 

edifícios, na verdade, as realizações supremas da arte no período colonial da Bahia.

Fig. 16d – Sacristia da 
Matriz de Sant’Ana. Bahia.



~310~

R o b e r t  S m i t h  e  o  B r a s i l  -  v o l .  1  –  A r q u i t e t u r a  e  U r b a n i s m o

Fig. 17a – Desenho para a 
Casa da Alfândega, Bahia. 
Arquivo Histórico Colonial 

Português, Lisboa. 

Fig. 17b – Câmara 
Municipal. Bahia. 
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Fig. 18a – Porta da 
Secretaria da Educação. 
Bahia.
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Fig. 18b – Porta de casa 
na rua do Maciel de Cima. 

Bahia.
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Fig. 18c – Porta do Solar 
Saldanha. Bahia.

Fig. 18d – Porta de imóvel 
na praça Anchieta, nº 17. 
Bahia. 
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Fig. 19a – Palácio 
Arquiepiscopal. Bahia. 

Fig. 19b – Morgado de 
Santa Bárbara. Desenho-

planta existente no Museu 
do Estado da Bahia.
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Fig. 20a – Casa da Fazenda 
Coronel, em Massaranduba. 
Bahia.

Fig. 20b – Casa do Conde 
dos Arcos. Bahia.
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Fig. 20c – Solar Boa Vista. 
Bahia.

Fig. 20d – Associação 
Comercial. Bahia.
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vistoria, “... e a sacada não terá mais de largo de dous palmos e meyo” (ibid., fl. 67). Na década 

seguinte, permitiam os medidores a “botar sacadas que não excederão a ley” (ibid., fl. 92). Para 

interpretação dessas ordens e a reconstrução de uma casa tipicamente citadina, na Bahia em 
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Artigo publicado no Journal of the Society of Architectural Historians, 

Charlottesville, VA, v. 14, nº 4, p. 3-12, dez. 1955. Tradução de Murillo Marx. São Paulo, 

FAU/USP, 1981.

 Nos dois séculos decorridos entre 1500 e 1700, seis nações europeias ergueram 

cidades e estabeleceram colônias nas Américas. Dentre elas, apenas a Espanha construiu 

cidades projetadas com base em um plano uniforme e invariável. Esse plano representava 

um conceito prático de ordenamento que não tinha precedentes no passado imediato 

da Europa, implicando não apenas um exame cuidadoso do sítio, do ponto de vista da 

topografia e do clima, mas também a introdução de uma malha reticulada, formada de 

ruas largas e retas cruzando-se ortogonalmente para formar quarteirões retangulares e 

praças abertas. Essa planta resultou de uma série de ordenações reais, codificadas pela 

primeira vez em 1523, à época da conquista do México, e incorporadas nas chamadas Leis 

das Índias, que foram seguidas ao longo de toda a colonização espanhola que se seguiu, 

até o fim do período colonial1.

 A planta ortogonal, usada na Mesopotâmia e nas cidades egípcias da Antiguidade, 

foi o padrão adotado para o projeto das cidades greco-romanas. Na época medieval, 

entretanto, essa solução foi abandonada quase que por completo em favor de um sistema 

irregular de ruas tortas e espaços irregulares que obedeciam a um planejamento de tipo 

bem diverso. O ressurgimento da planta ortogonal na América Espanhola foi, portanto, 

o reaparecimento de algo que na Antiguidade era lugar-comum, sendo, como tal, 

característico da Renascença. Essa foi também uma das grandes contribuições americanas 

à história do urbanismo, uma vez que a retomada da planta ortogonal ocorreu no Novo 

Mundo antes de se tornar aceita na Europa.

 Antes da conquista do México, um importante sítio urbano já havia sido estabelecido 

na América Espanhola: a cidade de Santo Domingo, na ilha de Hispaniola, batizada ainda 

por Colombo, que é hoje a Cidade Trujillo(*), capital da República Dominicana, fundada em 

1496. O Rei Fernando, numa carta a seu governador militar Nicolás de Ovando, afirmou 

(*) N.T. – Durante a ditadura de Rafael Trujillo, a capital da Republica Dominicana teve seu nome alterado 

para Ciudad Trujillo, retornando a seu nome original após a morte do ditador.

Detalhe de mapa da cidade 
Cachoeira, Bahia, em 1792. 
Ver Fig. 7.
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que “daqui não é possível dar instruções precisas”, atribuindo ao próprio governador a 

responsabilidade de determinar qual plano deveria ser seguido2. A planta escolhida no local, 

entretanto, está relacionada a todo o desenvolvimento subsequente, uma vez que consiste 

de uma série de artérias correndo paralelas a partir de uma praça central, onde se localizam 

a catedral e o Palácio do Governo, e também de alguns espaços abertos menos regulares, 

cada qual com sua respectiva igreja3. O resultado foi suficientemente notável para fazer 

com que o bispo italiano Geraldini, ao chegar a Santo Domingo em 1520, elogiasse suas 

ruas como sendo mais largas e retas que as de Florença, sua cidade natal4. É provável que 

o militar Ovando e seus companheiros, ao conceberem essa planta, tivessem em mente 

nem tanto o conceito teórico de uma cidade ideal, e sim a lembrança de um acampamento 

militar planejado às pressas, mas instalado com eficiência, tão conhecido de alguns deles: 

o campo militar de Santa Fé, que Fernando e Isabel haviam mandado construir em 1491, 

no curto prazo de dois meses e meio, a fim de lançar o bem-sucedido cerco a Granada, 

que acabou por expulsar os mouros da Espanha. Santa Fé foi projetado como um retângulo 

fortificado, cortado pelo cruzamento de dois eixos perpendiculares, ao qual se chegava 

por quatro portões principais. A cidade de Santo Domingo foi guarnecida de muros de 

defesa contra os saqueadores que chegavam por mar, sendo assim precursora de todas as 

estruturas defensivas pesadamente fortificadas, mais tarde construídas pela Espanha nas 

Antilhas e no Golfo do México.

 Em 1520, Hernando Cortés tomou a capital asteca de Tenochtitlán, completando 

assim a conquista do México, então chamado de Nova Espanha. Quase que imediatamente 

ficou decidido que a cidade, devastada pela terrível campanha militar, seria reconstruída 

no mesmo sítio, e assim foram lançadas as fundações da Cidade do México moderna. O 

topógrafo espanhol Alonso Garcia Bravo foi contratado em 1524 para desenhar sua planta5. 

Esse foi o primeiro exemplo de um plano em malha ortogonal, cujo uso, a partir de então, 

passou a ser exigido por lei, tendo sido sugerido a Pedrarias Dávila nas instruções reais 

emitidas por ocasião de sua primeira expedição ao continente, em 15136. Quatorze ruas 

cruzando-se em ângulo reto foram dispostas em torno de sua Plaza Mayor, onde deveriam 

ser construídas a catedral e a residência do governador. Ali, de fato, localizava-se o centro 

da antiga cidade asteca, como mostrado num mapa xilografado, publicado, juntamente com 

uma carta escrita por Cortés, em Nuremberg, no ano de 15247. Naquele local situavam-se 

os principais templos e palácios, aos quais se tinha acesso por meio de largas ruas vindas 

das quatro direções, como ocorria também nas outras cidades índias descritas pelo frade 

espanhol Motolinia, que chamou atenção para “o grande pátio quadrado situado na melhor 

parte da cidade”, e para “as estradas muito retas” que levavam até lá. Quanto a isso, o 
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novo urbanismo espanhol seguia a tradição asteca, mas não há provas de que os indígenas 

conhecessem ou usassem em sua totalidade o esquema de malha ortogonal.

 Na concepção de seu plano, os espanhóis obedeciam à tendência estabelecida 

pelos humanistas italianos do século XV, que ressuscitaram em teoria, se não de fato, o 

traçado ordenado das cidades clássicas, uma vez que nenhum de seus projetos chegou a 

ser executado. Homens como Alberti e Filarete calcaram seus planos ideais de cidade no 

conceito de monumentalidade retirado por eles da leitura do texto de Vitrúvio, a principal 

fonte escrita de informação sobre a arquitetura greco-romana. Foi a partir de Vitrúvio 

que eles desenvolveram seu gosto por praças amplas, colunatas imponentes e vias retas, 

embora usassem esses elementos num traçado radial, e não ortogonal, ao que tudo indica 

porque Vitrúvio não foi suficientemente explícito em sua descrição do traçado das ruas de 

sua cidade, e também porque o sistema radial era comum na Idade Média. Por essa razão, 

nenhum dos planos dos humanistas italianos que chegaram a ser conhecidos na Espanha 

dos primeiros anos do século XVI pode ser visto como modelo preciso para o plano-mestre 

das Leis das Índias. Tem-se, portanto, que procurar outra explicação para as origens do 

traçado ortogonal espanhol. É possível que esse traçado tenha se originado de uma nova 

interpretação dos textos vitruvianos sobre o urbanismo da Antiguidade; das cidades 

romanas da Espanha (embora essa hipótese seja improvável); ou, ainda, pode ter evoluído 

a partir do campo militar de Santa Fé, que, por sua vez, talvez tenha sido influenciado pelos 

únicos planos em malha ortogonal que de fato existiram na Idade Média: os de Montpazier, 

Mirande e outras bastides do sul da França, construídas no século XIII8. Qualquer que tenha 

sido sua origem, o plano da América Espanhola foi eficazmente combinado com o conceito 

clássico e monumental de cidade introduzido pelos humanistas da Itália. O diálogo de 

Cervantes de Salazar, publicado em 1554, após a reconstrução da Cidade do México, prova 

além de qualquer dúvida que as bem-construídas ruas de fachadas uniformes ligando belas 

praças simétricas, tão elogiadas pelos visitantes da época, eram aceitas na Nova Espanha 

como um elemento essencial da interpretação italiana do urbanismo baseado em Vitrúvio. 

Ao mesmo tempo, contudo, esse conceito não produziu qualquer resultado prático na Velha 

Espanha, onde, mesmo em Madri, a nova capital de Felipe II, todo o século XVI transcorreu 

sem pôr fim à irregularidade e ao congestionamento das construções medievais. Na 

verdade, foi apenas em 1617 que a construção da Plaza Mayor deu a Madri uma grande 

praça simétrica e lindamente adornada, ao estilo dos espaços amplos e abertos do México 

e de outros centros urbanos da América Espanhola9.

 A feição seiscentista da Cidade do México, a maior metrópole das Américas, 

é representada numa série de documentos, entre os quais um dos mais interessantes 
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é um desenho datado de 1596, encontrado no Arquivo das Índias, em Sevilha (fig. 1). 

Ao centro, vê-se a praça principal, seguindo a regra imposta pela Lei das Índias para as 

cidades construídas no interior. Um de seus lados era ocupado pela catedral, que esteve 

em processo de construção entre 1563 e 1665. Adjacente a ela, do lado leste, erguia-se 

o palácio de Cortés, que tomou o lugar do de Montezuma. Os dois outros lados eram 

ocupados por edifícios com colunatas no andar térreo, os portales dos mercadores, uma 

exigência das Leis, que tomava como base o precedente vitruviano da “grande conveniência 

que oferecem aos mercadores que ali se reúnem”, como proteção contra o sol, o vento e a 

chuva. Os portales há muito desapareceram da Cidade do México, embora sobrevivam em 

alguns locais remotos. Em Cuzco, no interior montanhoso do Peru, eles tomaram a forma 

de arcadas, estando, portanto, intimamente relacionados ao projeto dos claustros e dos 

pátios internos de algumas das casas primitivas. Nos quatro ângulos da praça principal da 

Cidade do México aparecem as oito ruas largas especificadas nas Leis, que não deveriam 

“ter colunatas que bloqueassem sua junção com a praça”. Mapas do início do século XVII 

mostram o desenvolvimento do restante da malha reticulada por meio das mesmas ruas 

retas que levavam a praças menores, com igrejas e mercados abrigados por colunatas, 

Fig. 1 – Cidade do México. 
A praça principal em 

1596. Conforme pesquisa 
de Diego Angulo Iñiguez 

nos Planos del Archive de 
Indias, atlas, I.
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repetidos numa escala cada vez mais vasta. Esse esquema aparece de forma mais clara 

num mapa pictórico de Cholula, outra cidade mexicana erigida num sítio indígena, 

datado de 158010. Aqui, cada uma das igrejas paroquiais é identificada, e os quarteirões 

residenciais, dispostos simetricamente, são fielmente representados como sendo iguais em 

tamanho, cada um deles tendo, originalmente, sido dividido em lotes ou solares quadrados 

de 45 metros de lado, distribuídos entre os primeiros colonos. As ruas têm 14 varas, ou 

aproximadamente 12 metros de largura

 Nem a Cidade do México, nem Cholula ou qualquer outra cidade situada no 

interior, exceto Lima, no Peru, eram fortificadas com muros ou torres de defesa, como 

ocorria nas cidades costeiras. No século XVI, entretanto, era costume as grandes residências 

urbanas possuírem alguma forma de proteção contra inimigos. Da mesma forma, as ordens 

religiosas que fundaram seus conventos rurais por todo o México no século XVI tomaram a 

precaução de fortificar suas igrejas com torres defensivas, contrafortes e ameias. Os edifícios 

resultantes assemelham-se às igrejas fortificadas que continuaram a ser construídas após 

a heresia albigense nas cidades não muradas do sul da França. Um mapa, datado de 1580, 

de Huejutla, no estado de Hidalgo, mostra ruas regulares cruzando-se em ângulo reto, 

destinadas pelos espanhóis às aldeias indígenas construídas ao lado de seus conventos 

e de suas igrejas11. Esses planos de aldeias, que imitavam a malha ortogonal das cidades 

maiores, criavam panoramas notáveis nesses lugares modestos, não apenas no México, 

mas por toda a América Espanhola.

 As mesmas leis urbanísticas foram aplicadas em todas as regiões das Índias durante 

o século XVI, o período crucial do estabelecimento das cidades nas terras espanholas do 

Novo Mundo. De Bogotá, fundada em 1538, a Santiago do Chile, criada em 1541, e La 

Paz, na Bolívia, fundada em 1548, o esquema de malha ortogonal foi repetido por toda a 

América do Sul espanhola, seguindo os precedentes já estabelecidos no México. As Leis 

das Índias advertiam os fundadores a não escolher sítios que, por serem demasiado altos 

ou demasiado baixos, seriam insalubres para os habitantes ou acidentados a ponto de 

interferir na aplicação correta da malha ortogonal. Em Lima, no ano de 1535, Pizarro e seus 

companheiros escolheram um sítio praticamente ideal, em razão de seu terreno quase que 

completamente plano. O terreno plano também é característico de Popayán, na Colômbia, 

de Puebla, no México, de Antígua, na Guatemala e, na verdade, de quase todos os primeiros 

centros urbanos das colônias espanholas. Há exceções, como Quito, no Equador, onde toda 

a cidade se espraia sobre as encostas de um morro, o que se deveu a uma decisão tomada 

em 1534, à época da captura do antigo assentamento inca, de estabelecer a nova cidade 

sobre o antigo sítio indígena. 
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 Após a escolha do sítio, as Leis determinavam que o plano preexistente fosse 

aplicado a cordel y regla, com rigorosa exatidão. A primeira questão era a localização da 

praça principal, “simétrica, harmoniosa e monumental”, como George Kubler a descreveu, 

de forma a que “os quatro cantos da praça sejam orientados na direção dos quatro ventos 

principais, porque, assim, as ruas partindo da praça não ficam expostas aos principais 

ventos, o que seria altamente inconveniente”. Nesse particular (e também quanto a outros), 

as Leis das Índias seguiam as instruções há muito estabelecidas por Vitrúvio. Para a Praça 

Maior, as Leis recomendavam um tamanho ideal de aproximadamente 180 por 120 metros, 

para que fossem grandes o suficiente para as fiestas de caballos, os tradicionais esportes 

equestres da Espanha. Nas cidades interioranas, a praça principal deveria se localizar no 

centro da cidade e, nos assentamentos portuários, à beira-mar. Essa, por exemplo, é a 

disposição de Buenos Aires, cidade centrada na Plaza de Mayo, construída na orla marítima 

em 1580, à época da refundação da cidade velha12.

 A praça principal, quase que invariavelmente, é dominada pela igreja metropolitana, 

que nos grandes centros costuma ser uma catedral, “um pouco elevada”, segundo as Leis 

das Índias, para que possa ser vista com proveito, como Vitrúvio havia recomendado para 

os grandes templos das cidades romanas. Quanto à localização desses edifícios, parece 

haver uma discrepância entre as instruções codificadas e a prática efetiva, pois as Leis 

determinam especificamente que a catedral seja construída não na praça principal, mas “em 

algum lugar separado e proeminente”. Uma explicação possível para essa desconcertante 

expressão seria de que as Leis estivessem proibindo a construção da catedral “dentro do 

perímetro da praça”, como era tão frequente na Idade Média, costume esse que, como é 

importante observar, ainda foi seguido em Santo Domingo, onde a catedral foi construída 

no interior da praça principal. Por outro lado, o “lugar separado” mencionado nas Leis 

provavelmente se referia a um dos lados da praça, onde as igrejas, seguindo o exemplo 

da Cidade do México, eram invariavelmente localizadas. Algumas catedrais, como as da 

Cidade do México, de Quito e de Bogotá, possuem igrejas separadas adjacentes a elas, 

denominadas de Sagrarios Metropolitanos, onde eram celebradas as cerimônias paroquiais. 

Em Tunja, na Colômbia, encontramos um outro grande conjunto de arquitetura colonial, 

onde a catedral se ergue ao lado do antigo Atarazana, o arsenal e armazém municipal que, 

segundo as Leis das Índias, também deveria ser instalado na praça maior, juntamente com 

o Palácio do Governo.

 As ruas longas e retas da malha ortogonal, que tanto impressionaram os 

primeiros ingleses a visitarem a Nova Espanha, eram ladeadas por correres contínuos de 

casas geminadas. Em geral de um único pavimento, principalmente nas regiões sujeitas a 
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Fig. 2 – Missão de 
Candelária, Paraguai. 
Gravura de J. M. Peramás 
publicada em De 
administratione guaranica, 
Faventiae, 1793.

terremotos do Peru e da América Central, a casa típica distribuía-se em torno de um pátio, 

à moda espanhola e mourisca. Com frequência, lojas eram instaladas na parte fronteira 

da casa e também nas esquinas, onde um pilar em ângulo denotava sua presença. Nas 

casas maiores, de dois andares, como a do marquês de San Jorge, em Bogotá, não era nada 

raro que, seguindo o costume ibérico, parte do piso térreo fosse usada para o comércio. 

Em alguns palacetes, como a antiga mansão do marquês de Torre Tagle, em Lima, que 

parece datar de cerca de 1735, havia dois pátios internos: um de uso da família, contendo 

a grande escadaria que levava aos principais apartamentos situados no segundo piso, e 

um outro de serviço, em torno do qual se distribuíam as cozinhas, os estábulos e outras 

dependências necessárias.

 O Paraguai colonial era um imenso território que compreendia o Paraguai moderno, 

a quase totalidade da Argentina, bem como partes do Brasil, da Bolívia e do Chile. Foi aqui 

que os missionários jesuítas, chegados do Peru em 1587, instalaram a famosa República, 

que perdurou até a expulsão de sua ordem de todos os territórios pertencentes à Espanha, 
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Fig. 3 – Espírito Santo 
(hoje Abrantes), Bahia. 

A missão jesuíta em 
1793. Desenho existente 

no Arquivo Histórico 
Ultramarino de Lisboa.

em 1767. Para converter os índios, eles criaram cidades ou reducciones, tal como os freis 

missionários do México já haviam feito. No entanto, uma vez que, nessa colônia distante, 

estavam ausentes as organizações civis regulares, essas cidades dos missionários jesuítas 

eram os únicos assentamentos da região. Construídas e mantidas com trabalho comunitário 

e tendo, em alguns casos, até sete mil habitantes, todas as reducciones refletiam em 

miniatura a planta de malha ortogonal. Infelizmente, as missões jesuítas do Paraguai hoje 

desapareceram quase que por completo, embora seja possível reconstituí-las parcialmente 

a partir da gravura representando a Missão da Candelária, considerada o modelo para 

todas as demais, publicada pelo padre José Manuel Peramás, em 1793 (fig. 2). Na parte 

central, localizava-se a única grande praça, de cerca de 120 metros de lado. Em torno dela 

agrupavam-se casas longas e retangulares chamadas de galpones, ocupando quarteirões 

de aproximadamente trinta metros de comprimento, separados por ruas largas. Todas essas 

casas tinham varandas ou pórticos cobertos, produzindo um peristilo contínuo ao redor de 

todo o quarteirão.

 De frente para a praça, que continha uma estátua da Virgem sobre uma coluna, 

erguia-se a igreja da missão. À sua direita situavam-se o cemitério e um grande edifício 
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destinado às viúvas e às meninas órfãs. Do outro lado ficava a residência dos dois padres 

jesuítas que dirigiam a missão, construída, de forma típica, em torno de um pátio. A seu lado, 

ocupando espaço idêntico, localizava-se outro pátio com armazéns e oficinas, semelhante às 

Atarazanas que se erguiam ao lado das igrejas metropolitanas nas cidades civis.

 Há razões para acreditar que os jesuítas portugueses, que começaram a chegar 

ao Brasil em 1519, transformando-se então numa força colonizadora poderosa, tendo 

mesmo fundado, há quatrocentos anos, a cidade de São Paulo, tenham feito uso de uma 

planta semelhante para a construção de suas “aldeias”, ou comunidades indígenas. Estas, 

entretanto, eram muito menores que as missões do Paraguai, e praticamente nada se 

sabe sobre os detalhes de sua organização espacial. Um desenho datado de 1793 (fig. 3), 

pertencente ao arquivo colonial de Lisboa, representa o núcleo da Missão do Espírito Santo, 

no estado da Bahia, mostrando a igreja e a residência jesuíta ao topo da mesma grande 

praça encontrada nas missões do Paraguai13. No entanto, a disposição irregular das casas 

em torno dessa praça, como também as ruas diagonais partindo de seu ângulo, representa 

o abandono da planta ortogonal.

 Essa planta, na verdade, não era característica dos assentamentos brasileiros. Em 

momento algum os portugueses, que descobriram o país em 1500 e o tiveram sob seu 

domínio até 1822, estabeleceram um código de normas para o desenvolvimento urbano. 

Suas cidades cresceram sem planejamento, numa espécie de confusão pitoresca tão 

característica das cidades luso-brasileiras quanto a ordem e a clareza o são do urbanismo 

da América Espanhola14. A própria Lisboa serviu como modelo que foi seguido com 

variados graus de exatidão em diferentes locais do império português. Essa cidade, uma 

das mais belas da Europa, foi construída sobre uma cadeia de morros íngremes de onde 

se avista o vasto panorama do estuário do rio Tejo. Os cumes desses morros, desde os 

tempos primitivos, foram ocupados por igrejas e conventos, isolados pela altura e de acesso 

extremamente difícil.  Ao seu redor, serpenteiam ruas e vielas estreitas e tortuosas, tão 

íngremes que sempre representaram uma grave barreira ao tráfego de veículos. Em nenhum 

lugar da Europa, portanto, as liteiras e as cadeirinhas fechadas foram utilizadas com maior 

frequência que em Lisboa e no Porto, outra cidade construída segundo modelo bastante 

similar. Bem abaixo, no nível do porto, fica o centro comercial, formando uma cidade baixa 

nitidamente separada da cidade alta. Nessa parte baixa de Lisboa, as ruas eram quase 

tão estreitas e irregulares quanto as da parte alta, até que, em 1755, um terremoto de 

grandes proporções abriu caminho para uma reconstrução em larga escala. Nessa época, os 

arquitetos do primeiro-ministro, o marquês de Pombal, impuseram uma planta em malha 

ortogonal, com duas grandes praças ligadas por ruas paralelas que se cruzavam a intervalos 
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regulares. A praça mais próxima à beira-mar, conhecida como o Terreiro do Paço, porque, 

originalmente, ali se localizava o palácio real, com seus belos edifícios administrativos 

projetados com fachadas contínuas e a estátua equestre em bronze de José I (de autoria 

de Joaquim Machado de Castro), é um dos monumentos mais notáveis da Europa do século 

XVIII. Um projeto semelhante de uma praça à beira-mar para a cidade do Porto, a praça 

da Ribeira, foi executado em fins do século XVII por John Whitehead, cônsul britânico e 

arquiteto amador de renome, mas não chegou a ser construído15.

 Esse padrão de cidade em dois ou mais níveis, espraiando-se em formação linear 

e desordenada, foi repetido nas colônias portuguesas praticamente sempre que o terreno 

o permitia. São Paulo de Luanda, na África Ocidental, e Macau, no sul da China, foram 

construídas dessa forma e causavam impressão desfavorável aos viajantes da época. 

Thomas Herbert, em 1638, viu as ruas da Velha Goa, na Índia portuguesa, como “estreitas e 

desagradáveis”16, e a Voyage of Hughen van Linschoten relata que “a cidade ergue-se sobre 

alguns morros e várzeas, como Lisboa”17. Isso coincide com o relato de Domingo Fernández 

Navarrete sobre Macau, onde “há subidas e descidas, morros e várzeas e tudo é pedra e 

areia”18, e com as observações datadas de 1829 da diarista Harriet Low, da Nova Inglaterra, 

de que “as ruas [de Macau] são intoleráveis, acidentadas, irregulares e pessimamente 

pavimentadas”19. Às vezes, até mesmo os próprios lisboetas, ao voltar de viagens ao exterior, 

viam com desagrado o urbanismo de sua cidade natal. Como, por exemplo, o secretário do 

padre Corrêa da Serra, o primeiro ministro plenipotenciário português em Washington, que, 

Fig. 4 – Moçambique, 
África Oriental Portuguesa. 

Retirado de um mapa 
do século XVIII, de 

Gregório Taumaturgo de 
Brito. Arquivo Histórico 
Ultramarino de Lisboa.
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numa carta a um amigo da Filadélfia, datada de 1822, observou sobre Lisboa: “Que cidade 

terrível, essa!... As pessoas daqui parecem não fazer ideia do que conforto e bem-estar 

significam. Elas construíram sua capital sobre três morros, tão íngremes e abruptos que, 

para se andar em Lisboa, precisa-se, literalmente, de pés de cabrito e muito bom humor”20.

 Ao que tudo indica, os colonizadores portugueses, ao seguirem esse desconfortável 

sistema de planejamento, estavam, pelo menos em parte, obedecendo ao conceito medieval 

de defesa através da altura. Outra localização que se prestava para fins defensivos era a 

cidade-ilha, utilizada em Goa e Dio, na Índia, e em Moçambique (fig. 4) e Luanda, na 

África. Ambas as situações são encontradas no Brasil colonial, onde praticamente todos 

os primeiros assentamentos localizavam-se na orla marítima, ao contrário dos núcleos 

urbanos criados pelos espanhóis, que preferiam estabelecer suas capitais no interior de 

seus territórios.

 Salvador, na capitania da Bahia, que desde sua fundação em 1549 até 1763 foi a 

capital colonial do Brasil, é o exemplo que, no Novo Mundo, mais se assemelha ao sítio e ao 

plano de Lisboa. Em Salvador, os prédios administrativos, bem como a maioria das igrejas 

e dos grandes palacetes, foram construídos na cidade alta, com uma vista espetacular do 

vasto panorama da Baía de Todos os Santos e desfrutando o sopro intermitente da fresca 

brisa do mar. O comércio e as atividades portuárias, ao contrário, ocupavam o nível inferior. 

Aqui se localizava um conglomerado de altos sobrados alinhados ao longo de ruas estreitas, 

interrompidas por vielas escuras e pátios abafados que, provavelmente, constituíram a 

reprodução mais fiel na América colonial do complexo e aglomerado casario da Europa 

medieval. A extraordinária aquarela existente no Museu do Estado da Bahia, mostrando o 

Morgado de Santa Bárbara, hoje demolido (fig. 5), expressa melhor que qualquer descrição 

verbal a mixórdia que era a zona portuária, tal como descrita em fins do século XVIII pelo 

mestre-escola português Luiz dos Santos Vilhena21. Escreveu ele: 

Não só de terreno são aquelles habitantes econômicos, como o são tão bem de 
ar, porque não satisfeitos de armar cazas engaioladas de quatro e cinco andares 
[eles as constróem tão perto umas das outras] de forma que os que morão em 
segundo ou terceiro andar a muito custo podem descobrir a rua do lado opposto... 
e ficarão as ruas em extremo funebres e desagradaveis a quem por ellas transita22. 

Esses comentários se assemelham aos de William Bromley, um viajante inglês que, 

em 1694, escreveu sobre Lisboa: “As casas são geralmente altas, e as ruas tão estreitas 

que o sol mal consegue chegar nelas...”23. A aquarela de Santa Bárbara mostra também as 

venezianas de madeira e os balcões de telhados minúsculos observados por Vilhena, bem 
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como alguns dos portais de pedra encimados por brasões e as grossas portas almofadadas 

características das construções da renascença portuguesa.

 Rampas íngremes, ainda em uso nos dias de hoje, e também guindastes e outros 

tipos de gruas foram construídos para ligar os dois níveis de Salvador, podendo ser 

vistos em diversos panoramas datados do século XVIII, inclusive naquele assinado pelo 

engenheiro baiano José Antônio Caldas, em 175824. Na cidade alta, foi feita uma tentativa 

de regularizar as ruas principais da área central, algumas das quais correm paralelas e se 

intersectam em ângulo reto a intervalos mais ou menos regulares, sua largura variando 

de 2,9 a 4,2 metros. As praças, entretanto, continuam sendo espaços abertos longos, 

estreitos e irregulares, como os terreiros portugueses da Idade Média, que em alguns casos 

dispõem-se diagonalmente em relação às ruas. Vilhena criticou essas ruas como sendo 

acanhadas e assimétricas e, passando à cidade como um todo, condenou sua localização. 

“Há para sentir”, escreveu ele, “terem os antigos elegido a situação desta cidade em huma 

verdadeira costa, sobre huma colina escarpada, cheya de tantas quebras, sem acesso por 

terra mais do que por três estradas, desprezando hum citio talvez dos melhores que haja no 

mundo”25. Vilhena parecia ter em mente ou a área relativamente plana da faixa costeira ou, 

como solução caracteristicamente lusitana, uma das ilhas da baía. Pelas mesmas razões, 

pouco tempo mais tarde, o exilado português Raimundo José de Sousa Gaioso criticou o 

sítio acidentado de São Luís do Maranhão, no Norte do Brasil, porque a irregularidade do 

terreno destruía a beleza dos edifícios26.

Fig. 5 – O Morgado de 
Santa Bárbara. Aquarela 

do século XVIII. Acervo do 
Museu do Estado da Bahia.
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 As mesmas razões defensivas levaram os fundadores de São 

Paulo a escolher um sítio difícil27 e, no Rio de Janeiro, fundado em 

1567, as quase fantásticas formações montanhosas impediram o 

desenvolvimento da cidade, que ao início confinava-se, basicamente, 

tal como uma cidade montanhosa da Itália, ao topo do Morro do 

Castelo. Frei Agostinho de Santa Maria, escrevendo em 1714, afirmou 

que as primeiras fundações da cidade foram lançadas num morro, 

onde ainda podiam ser vistos a catedral, o Colégio Jesuíta, o Forte 

de São Sebastião, bem como algumas casas antigas dos primeiros 

colonos, mas, como o desenvolvimento do comércio tornou o sítio 

pequeno demais para as novas construções, os habitantes passaram 

a construir suas casas ao longo da praia. Frei Agostinho acrescenta 

que a cidade, àquela época, ainda se encontrava confinada entre os 

dois morros que ocupam as extremidades da faixa costeira28.

 Aqui na cidade baixa, que rapidamente se transformou na verdadeira cidade do 

Rio de Janeiro, foi surgindo a mesma malha irregular de ruas e travessas que em Salvador e 

Recife, algumas delas tão estreitas que hoje foram fechadas ao tráfego de veículos, como a 

rua Gonçalves Dias. Entre os morros cônicos ainda ocupados de maneira verdadeiramente 

portuguesa pelos franciscanos e beneditinos, corria a principal artéria que era, tal como 

a principal via de Salvador, “informe em sumo gráo, com tantos angulos salientes e 

reentrantes, e tão estreita em partes, que escassamente cabia por ella huma sege”29. Essa 

rua, surpreendentemente, recebeu o nome de rua Direita, seguindo um antigo costume  

português, comparável à tradição inglesa de chamar de High Street a via principal de 

uma cidade. Para fazermos justiça a esse costume, entretanto, é preciso acrescentar que, 

nos antigos mapas e documentos, as palavras “Rua Direita” são geralmente seguidas de 

alguma expressão como “que vai da Cadeia à Ponte”, sugerindo que o termo era usado para 

denotar que a rua corria não em linha reta, e sim como um trajeto contínuo entre dois 

marcos urbanos. Nem no Rio de Janeiro, nem em qualquer outra cidade, portanto, existia 

um sistema de ruas largas e retas correndo paralelas, similar ao traçado característico da 

quase totalidade dos centros urbanos das colônias da América Espanhola.

 No centro da nova cidade do Rio de Janeiro, que cresceu ao longo do século XVII, 

fica a praça do palácio, ou largo do Paço, situado à beira-mar, onde a posição da residência 

do governador correspondia à do antigo palácio real na praça semelhante existente em 

Lisboa, da mesma forma que a fonte de Dona Maria I correspondia à estátua equestre de 

seu pai, o rei José (fig. 6). Em Luanda, na África Ocidental Portuguesa, existe uma praça 

Fig. 6 – Rio de Janeiro. 
A Rua Direita e o Largo 
do Paço. Mapa de J. R. 
Fragoso, 1874. 
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Fig. 7 – Cachoeira, 
Bahia. Mapa pictórico 

de 1792. Detalhe de 
aquarela constante de um 

manuscrito de Joaquim 
Amorim de Castro. Coleção 

Arents, Biblioteca Pública de 
Nova York.
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quase idêntica também situada à beira-mar, onde se localizam o palácio do governador 

e um obelisco erigido em honra da aclamação de Dom João VI, em 1816. É evidente que 

ambas as praças coloniais foram concebidas como reminiscências do majestoso Terreiro do 

Paço de Lisboa, e é significativo que, nessas duas cidades do Império Português, a única 

expressão monumental do planejamento urbano dos primeiros tempos simbolizasse um dos 

aspectos mais nobres de sua tradicional civilização – a conquista lusitana dos mares.

 Para perceber as variações do traçado da malha viária adotado nas cidades 

coloniais brasileiras típicas, podemos examinar a formação de dois sítios pequenos, mas bem 

característicos: Cachoeira e Ouro Preto. Cachoeira, na Bahia, um núcleo urbano do século 

XVII, é representada numa planta pictórica datada de 1792, constante de um manuscrito 

do juiz da comarca, Joaquim Amorim de Castro, que hoje faz parte da coleção Arents da 

Biblioteca Pública de Nova York (fig. 7). A cidade se localiza em ambas as margens do rio 

Paraguaçu, no centro de uma rica região canavieira e tabaqueira próxima a Salvador e, no 

século XVII, ocupava posição de considerável proeminência, por estar localizada no término 

da rota terrestre vinda da região aurífera de Minas Gerais.

 A planta do setor central consiste de uma série de espaços abertos, longos e 

estreitos, correspondendo às praças retangulares e simétricas das cidades hispano-

americanas. Próximo à margem do rio, ao final de um desses terreiros, como eram chamados 

em Portugal e no Brasil, ergue-se o pelourinho, ou emblema da justiça real, monumento 

que simbolizava o reconhecimento da cidade pelas autoridades portuguesas, encontrado 

em todas as cidades mapeadas do período colonial. No centro de outro terreiro, e, portanto, 

contrariando frontalmente o costume que prevalecia na América Espanhola, ergue-se a 

Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Rosário. Ao lado de um terceiro terreiro, orientado 

na direção contrária, localizam-se os edifícios da Ordem Carmelita de Cachoeira. Ao redor 

desses sítios irregulares serpenteiam ruas tortuosas, quase que desmentindo a existência 

de um plano preconcebido. É possível perceber a relação existente entre esses elementos 

radiais e as plantas de muitas cidades medievais de Portugal, da Espanha e da França, bem 

como sua radical dessemelhança do plano de malha ortogonal. Esse mesmo ordenamento, 

ou melhor, falta de ordenamento, pode ser encontrado no mapa topográfico do engenheiro 

militar português Gregório Taumaturgo de Brito, representando Moçambique na segunda 

metade do século XVIII (fig. 4), que poderia facilmente ser confundida com uma vila colonial 

brasileira e, se fosse maior, com a própria cidade de Cachoeira.

 Ouro Preto, a antiga capital do estado de Minas Gerais, foi fundada em 1711, 

como entreposto comercial, na rica região de mineração de ouro situada a oeste do Rio 

de Janeiro. A tortuosidade da planta é aqui ainda mais evidente30. Também em Ouro 
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Preto a praça central é longa, estreita e não inteiramente regular, quebrando num ponto 

de inflexão situado a meio caminho entre o antigo Palácio dos Governadores e a bela 

Casa de Câmara e Cadeia do século XVIII. Aqui não há igreja, porque os portugueses, 

ocasionalmente, preferiam localizar seus edifícios religiosos um pouco afastados da praça 

principal. As ruas, de larguras muito variadas, traçam curvas obedecendo a acidentada 

e caprichosa topografia do sítio onde a cidade foi erigida. Na verdade, há uma única via 

principal que, em seu serpentear, liga os diversos e nitidamente separados núcleos da 

cidade, que consistiam nos primitivos arraiais ou postos de comércio, com as primeiras 

capelas, que mais tarde foram substituídas pelas duas igrejas paroquiais e pelas igrejas 

das Ordens Terceiras, que desempenhavam papel importante na vida social da cidade. Ouro 

Preto, um remanescente ímpar do século XVIII, é tão bem-preservada que é possível cruzá-

la de ponta a ponta sem o mínimo contato com o mundo de hoje. Ao fazê-lo, o visitante 

desce um morro íngreme para entrar na cidade, logo em seguida sobre outro morro para 

chegar à praça principal, então desce novamente por uma ladeira abrupta para, mais 

adiante, escalar uma terceira elevação antes de sair da área urbana. Ele, portanto, tem a 

impressão de uma cidade construída não em dois, mas em incontáveis níveis, nenhum dos 

quais passível de ser definido com precisão, uma vez que mudam constantemente. Aqui, o 

espaço cria um complexo efeito prismático que difere drasticamente da simplicidade dos 

elementos espaciais de uma cidade da América Espanhola. As casas também são diferentes, 

pois, seguindo um difundido costume português, elas não possuem pátios internos, e seus 

exteriores são mais vivos e expressivos, graças ao uso de grandes janelas de caixilhos 

móveis, derivadas dos contatos dos portugueses com a Inglaterra e a Holanda.

 Embora, de modo geral, o urbanismo luso-brasileiro represente a sobrevivência 

das irregularidades e do sistema linear medievais, que continuaram a se manifestar na 

era barroca dos séculos XVII e XVIII, algumas tentativas de estabelecer formações mais 

compactas e regulares foram feitas no Brasil colonial. As mais antigas parecem ter ocorrido 

em Recife, a capital de Pernambuco, zona canavieira do Nordeste do país. A riqueza da região 

atraiu a atenção da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que, em 1630, tomou-a 

com grande facilidade, uma vez que os colonos portugueses, confiando nos morros para 

sua defesa, não possuíam nem soldados nem canhões. Desde então, até 1654, o ano em que 

foram expulsos do Brasil, os holandeses construíram a nova cidade portuária de Recife numa 

ilha situada entre dois rios, numa empreitada que apresenta paralelos interessantíssimos 

com a fundação de Nieuw Amsterdam, na ilha de Manhattan, ocorrida à mesma época na 

América do Norte. Em Recife, foram construídas as mesmas casas holandesas de frontões 

íngremes, com fachadas faceando a rua, embora, aqui, acrescidas de balcões típicos dos 
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trópicos, senzalas e jardins de palmeiras. No extremo norte da ilha, o governador holandês, 

o conde João Maurício de Nassau Siegen, erigiu seu palácio de Vrijburg, a estrutura mais 

monumental do Brasil daquela época, cercando-o de um conjunto de praças e jardins de 

alinhamento uniforme que representam o primeiro exemplo de planejamento regular de 

grande escala em todo o país31, o qual, entretanto, foi obra de um invasor estrangeiro.

 É significativo que nada de novo tenha ocorrido até meados do século XVIII. Então, 

em Minas Gerais, na cidade episcopal de Mariana, próxima a Ouro Preto, o engenheiro 

militar José Fernandes Pinto Alpoim foi contratado em 1745 para construir um novo 

setor urbano, com ruas retas cruzando-se ortogonalmente (fig. 8). Esse parece ter sido o 

primeiro exemplo do uso da malha ortogonal no Brasil pelos portugueses, antecipando-se 

até mesmo à primeira manifestação dessa forma urbanística em Portugal, que se seguiu ao 

terremoto de Lisboa de 1755, e à implantação, em 1774, por ordem do marquês de Pombal, 

Fig. 8 – Mariana, Minas 
Gerais. O novo setor de 
1745. Mapa do século 
XVIII. Arquivo Militar, Rio 
de Janeiro.
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da nova cidade-modelo de Vila Real de Santo Antônio, às margens do rio Guadiana, onde a 

malha ortogonal foi utilizada em sua plenitude, como símbolo de progresso e eficiência32.

 Elementos desse mesmo plano irão aparecer em todas as cidades brasileiras 

fundadas nos últimos tempos do período colonial. Para uma delas, Linhares, no Espírito 

Santo, existe, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, um desenho datado de 1819. A 

manifestação mais extraordinária da nova tendência urbanística surgida nesse período, 

entretanto, é encontrada em dois desenhos de autoria do pintor francês Armand Julien 

Pallière, também executados em 1819 e hoje pertencentes à coleção de Francisco Marques 

dos Santos, em Petrópolis. Esses desenhos representam a antiga cidade de Vila Real da 

Praia Grande, hoje Niterói, localizada em frente ao Rio de Janeiro, do lado oposto da Baía 

de Guanabara33. Em 1816, o rei João VI de Portugal, que residiu no Brasil por doze anos, 

visitou a cidade e outorgou-lhe um alvará régio, o que serviu de incentivo para que a 

cidade se expandisse de forma considerável.

Um dos desenhos é digno de nota por mostrar, lado a lado, a cidade velha e 

a nova (fig. 9). A primeira aparece como uma faixa estreita acompanhando o contorno 

da Praia Grande, exatamente da mesma forma que ocorria nos antigos assentamentos 

portugueses típicos, como Macau, na China, e no Maranhão e no próprio Rio de Janeiro, 

no Brasil. O desenho mostra o terreiro longo e estreito, com a Casa de Câmara e Cadeia e 

o pelourinho, o casario de implantação irregular e a igreja no topo de um morro situado 

em uma ilha. A cidade nova, pelo contrário, situada por trás do assentamento original, 

consistia num retângulo regular cortado por ruas que se cruzavam ortogonalmente, 

batizadas com os nomes de membros da família real. No entanto, não há praças. Nas 

extremidades do retângulo, contudo, há áreas simétricas destinadas aos estábulos e ao 

mercado e cortadas por avenidas radiais. Em local à parte foi construído, em comemoração 

à visita real, um grande passeio público ornamentado com canteiros de flores formando o 

nome do rei. É significativo que nenhuma tentativa tenha sido feita de incorporar os prédios 

administrativos ou as principais igrejas nessa nova área, destinada exclusivamente a usos 

residencial e comercial. O plano da cidade nova de Vila Real da Praia Grande, portanto, foi 

uma solução de compromisso, uma vez que não pretendia o abandono do assentamento 

primitivo. Nesse sentido, Vila Real segue o padrão já estabelecido em Mariana.

Para concluir, podemos sintetizar a história do planejamento urbano colonial 

na América Latina da seguinte forma: os espanhóis, começando em 1523 e continuando 

por todo o período colonial, empregaram a rígida fórmula do plano de malha ortogonal 

em todos os seus assentamentos urbanos. Esses núcleos geralmente eram implantados 

em sítios planos, localizados no interior do território e cuidadosamente escolhidos em 
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consonância com um código de normas constante das Leis das Índias. Como resultado, 

quase todas as cidades antigas da América espanhola eram praticamente idênticas, com a 

exceção de algumas variações na localização das praças menores e do contraste às vezes 

imposto pelas diferenças de topografia. As ruas dessas cidades tinham uma monotonia que 

nos é muito familiar, uma vez que, em nosso país, a maior parte das cidades construídas 

a partir do século XIX adotou esse mesmo esquema. (A monotonia das cidades hispano-

americanas intensificou-se em tempos recentes em razão da tendência a adotar o costume 

norte-americano de numerar as ruas). Vias largas e planas permitiam comunicação fácil 

entre os diversos setores urbanos e, até recentemente, eram perfeitamente adequadas ao 

volume de tráfego. As colunatas e as praças sempre foram um incentivo ao comércio e à 

vida ao ar livre. Talvez faltasse originalidade ao sistema de malha ortogonal, mas ele, de 

fato, apresentava todas essas vantagens, além de permitir uma expansão praticamente 

ilimitada ao longo de um mesmo plano e conferir um selo de uniformidade imperial a todo o 

desenvolvimento das colônias espanholas. Na América Portuguesa, ao contrário, prevaleceu 

quase que exclusivamente um sistema oposto. Os assentamentos foram implantados 

em áreas costeiras e acidentadas e se desenvolveram sem qualquer planejamento, com 

Fig. 9 – Niterói (antiga 
Vila Real da Praia Grande). 
Planta da cidade em 1819. 
Aquarela de A. J. Pallière, da 
coleção Francisco Marques 
dos Santos, Petrópolis, Rio 
de Janeiro.
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distribuição linear e multinivelada e ruas estreitas que dificultavam a comunicação. As 

plantas urbanas, consequentemente, apresentam grande diversidade, sendo desordenadas, 

mas, pitorescas.

Seria difícil, portanto, imaginar duas formas de urbanismo mais díspares que as 

empregadas nas Américas portuguesa e espanhola. A primeira representou a sobrevivência 

dos procedimentos medievais, implicando a repetição, em território americano, das 

plantas das antigas cidades portuguesas. A segunda, ao contrário, foi fruto da Renascença, 

representando uma quebra radical com o sistema que prevalecia na metrópole, consistindo 

num experimento precocemente aplicado na América mas que, no futuro, alcançaria 

aceitação praticamente universal.
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A colonização lusitana produziu no Brasil, como em outras partes do mundo, 

um tipo de cidade colonial que repete fundamentalmente a formação tradicional das 

portuguesas. Assim, difere profundamente das cidades coloniais da América Espanhola. 

Nos dois séculos entre 1500 e 1700, seis nações europeias estabeleceram as suas colônias 

nas Américas, mas somente a Espanha fundou povoações segundo uma planta previamente 

traçada, regular e sem variações. Esse sistema representou um conceito prático sem 

precedentes na experiência imediata da Europa. Implicou não somente a consideração 

cuidadosa do sítio em relação ao terreno e clima, como também a aplicação de ruas largas 

e regulares, cruzando-se retangularmente, para formar um xadrez de quadras e praças 

abertas. Resultou essa planta de uma série de ordens régias, juntas em código oficial pela 

primeira vez em 1523, na época da conquista do México, e incorporadas nas chamadas Leis 

de Índias, as quais foram rigorosamente seguidas até o fim do período colonial1. 

A planta em forma de xadrez, empregada na Mesopotâmia e no Egito antigo, 

tinha sido o esquema básico no arruamento das cidades greco-romanas. Quase totalmente 

abandonada na Idade Média, a favor de um sistema irregular de ruas tortas e terreiros 

desiguais, a sua renascença na América Espanhola foi, portanto, a revitalização de um 

lugar comum da Antiguidade, e nesse sentido foi a planta característica do renascimento. 

Foi também uma das maiores contribuições americanas à história do urbanismo, porque o 

reestabelecimento do xadrez teve lugar no Novo Mundo antes do que na Europa. 

Na seleção dessa planta, os espanhóis obedeceram à tendência, lançada pelos 

humanistas italianos do século XV, à delineação bem ordenada das cidades clássicas. Mas 

a sua ação foi mais teórica do que prática, pois nenhum dos seus desenhos foi executado. 

Alberti e Filarete basearam as suas plantas urbanas na leitura do livro de Vitrúvio, a 

principal fonte literária de informações primárias sobre a arquitetura greco-romana. Desse 

Aldeia de Carapicuíba, estabelecida pelos jesuítas em 1582. Praticamente destruída no século XVII, foi 
recomposta logo em seguida sem que fosse mudado o seu partido primitivo, conservando-se desse modo 
até nossos dias.
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texto os humanistas derivaram seu gosto pelas praças largas, pelas colunatas e arcadas, e 

pelas artérias direitas. Utilizaram, porém, esses elementos segundo um sistema radial em 

vez de entrecortante, aparentemente porque as declarações vitruvianas nesse sentido não 

eram suficientemente específicas e porque o sistema radial era tão comum na Idade Média. 

Assim, nenhuma das plantas ideais dos humanistas italianos, que se tornaram conhecidas 

na Espanha durante os primeiros anos do século XVI, pôde ser considerada o verdadeiro 

protótipo da planta geral das Leis das Índias. A explicação da origem do xadrez da América 

Espanhola há de ser encontrada em outro lugar. 

Derivou-se possivelmente de uma nova interpretação de Vitrúvio, ou (mas isso 

parece pouco provável) de um exame dos restos das cidades romanas na Espanha. Uma 

terceira possibilidade existe no castrum de Sta. Fé, levantado pelos reis católicos na ocasião 

do assédio de Granada em 1491, que provavelmente foi evoluído das únicas plantas em 

forma de xadrez da Idade Média, existentes em Montpazier,  Mirande e outras bastides do 

sul da França. Seja qual for a sua origem, a planta na América Espanhola foi efetivamente 

combinada com o conceito clássico da cidade monumental, preferido pelos humanistas na 

Itália. O diálogo de Cervantes de Salazar, publicado em 1554, depois da reconstrução da 

Cidade do México, oferece a prova absoluta de que as belas ruas com fachadas regulares, 

ligadas com praças imponentes, tão elogiadas por visitantes estrangeiros à Nova Espanha 

naquela época, fizeram parte essencial da interpretação de urbanismo dada pela renascença 

italiana, segundo o texto de Vitrúvio. Ao mesmo tempo, porém, esse conceito ficou sem 

fruto na Espanha, onde, mesmo na nova urbe de Madri, todo o século XVI passou sem pôr 

fim às irregularidades e complicações de casario da construção medieval. Foi somente em 

1617 que a edificação da Plaza Mayor de Madri deu à Espanha um formoso lugar público, 

de linhas simétricas, inspirado pela tradição já implantada no México e nos outros centros 

urbanos da América Espanhola. 

A praça principal dessas cidades acha-se quase invariavelmente dominada 

pela igreja metropolitana, “levantada algo”, segundo as Leis, de modo que seja vista 

efetivamente. O código seguia assim a fórmula notada por Vitrúvio a respeito dos mais 

importantes templos romanos. Em algumas cidades formaram-se conjuntos maravilhosos 

de arquitetura, tendo certas catedrais, como as do México, Quito e Bogotá, outras igrejas 

aos seus lados, denominadas Sacrários Metropolitanos, para as funções do culto paroquial. 

Em Tunja, na Colômbia, o conjunto da Plaza Mayor reveste-se de interesse especial, porque 

a Sé encontra-se ao lado da velha Atarazana, armazém e arsenal municipal, que também 

foi requerido pelas Leis das Índias, junto com a casa da câmara. Pórtico para lojas de 

mercadorias – elemento indispensável para fornecer abrigo contra o mau tempo, que 
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constitui outra sobrevivência romana através do livro de Vitrúvio –, faz parte ainda de 

certas praças coloniais, como a do Cusco, no Peru. 

Às praças menores das cidades da América Espanhola, as Leis destinaram as igrejas 

matrizes e conventuais. Às vezes, estas últimas tomaram proporções enormes, como a dos 

franciscanos de Quito, a qual consta na realidade de três templos separados, e a casa da 

mesma ordem em Lima, que ocupa dois lados de uma das maiores praças da cidade. Os 

interiores dessas igrejas, muitas vezes cobertas totalmente com talha dourada e policromada 

e de lacerias de estuques à moda mourisca, estão entre as supremas manifestações da arte 

barroca do século XVII. As cidades da América Espanhola dessa época, construídas todas a 

cordel e regla, possuíam também dois hospitais, decretados pelas Leis das Índias, um para 

os pobres e outro para doenças contagiosas. 

As grandes ruas direitas da planta típica, que tanto impressionaram os primeiros 

visitantes ingleses à Nova Espanha, foram solidamente alinhadas por casario contíguo. 

Geralmente casas térreas, especialmente nas zonas castigadas pelos terremotos, no Peru e 

na América Central, foram desenvolvidas, à moda mudéjar, ao redor de um pátio interior. 

Havia lojas instaladas nas fachadas, especialmente às esquinas das ruas, onde um pilar 

angular denuncia a sua presença. Tanto interiores como exteriores dos solares, até os 

mais nobres, eram da maior simplicidade, sendo a principal forma de ornamentação uma 

portada esculpida, que frequentemente ostenta o brasão da família, como no palácio dos 

marqueses de Torre Tagle, de Lima, que parece datar de 1735. 

O sistema de urbanização empregado nas colônias espanholas teve talvez a 

sua expressão mais nítida, no sentido de obediência a um padrão regular e universal, no 

imenso território do Paraguai, onde desde 1587 até 1767 funcionou a famosa República 

dos Jesuítas. Para a doutrinação dos índios, estabeleceram os padres suas reducciones, 

construídas e mantidas por trabalho comunal. Todas repetiram em miniatura a fórmula 

da planta de xadrez. Característica das maiores, que às vezes contavam mais de sete mil 

habitantes, foi a reducción da Candelária, delineada na gravura publicada pelo padre José 

Manuel Paramas em 1791. 

No centro, vê-se a grande praça rodeada de casas compridas, chamadas de 

galpones, cada uma com seus alpendres produzindo ao redor da quadra um pórtico de 

extensão contínua. Na praça central, a igreja missionária teve à sua direita o cemitério e 

um grande edifício que servia de recolhimento às viúvas e às órfãs. Do outro lado, ficou a 

residência dos jesuítas, diretores da missão, edificada, como era de costume, com um pátio 

central e, ladeando-a, outro pátio com armazéns e oficinas, como as Atarazanas ao lado 

das igrejas metropolitanas na urbanização civil. 
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É razoável supor que os jesuítas portugueses, que primeiro alcançaram o Brasil em 

1549 e aqui se tornaram uma grande força colonizadora, fundando há 400 anos a cidade 

atual de S. Paulo, utilizassem uma planta não dissimilar à espanhola nas suas primitivas 

aldeias de índios. Essas foram todas de proporções menores às das reducciones paraguaias 

e pouco se sabe dos pormenores das suas instalações. Um desenho de 1793, do Arquivo 

Histórico Ultramarino de Lisboa, representando o núcleo da missão do Espírito Santo na 

Bahia, mostra a igreja e residência à cabeceira da mesma praça larga dos estabelecimentos 

da Companhia no Paraguai. Mas a posição irregular das casas dos índios ao lado dessa 

praça e as ruas diagonais que partem dos seus ângulos oferecem um contraste fortíssimo 

com a planta em forma de xadrez pura2.

Essa planta nunca foi, na realidade, característica das povoações coloniais no Brasil. 

Jamais os povoadores portugueses seguiram um código de regulamentos urbanísticos, como 

o castelhano. As suas cidades cresceram, como notou Sérgio Buarque de Holanda3, numa 

espécie de confusão pitoresca que é típica das aglomerações luso-brasileiras, enquanto a 

ordem e a claridade são os sinais do urbanismo da América Espanhola. A própria cidade 

de Lisboa serviu de modelo, seguido em diferentes graus de exatidão em determinados 

sítios espalhados pelo imenso domínio de império português, como nunca serviu de guia 

nenhuma cidade espanhola nos territórios de além-mar. 

A capital portuguesa foi construída em cima de uma série de colinas escarpadas 

dominando o vasto panorama da foz do rio Tejo. As alturas foram em épocas remotas ocupadas 

por igrejas e conventos, verticalmente isolados e muitas vezes de acesso penoso e lento. Entre 

elas, na Cidade Superior, desenrolam-se, estreitas e tortuosas, ruas e ladeiras com seus largos 

e becos, às vezes tão íngremes que apresentam sérios obstáculos ao tráfego veicular. Em parte 

alguma da Europa foram, por consequência, as liteiras e serpentinas tão empregadas como 

em Lisboa e no Porto, outra cidade desenvolvida sobre terreno quase igualmente acidentado. 

Muito em baixo, ao nível do porto de Lisboa, existia outra cidade, arruada na mesma maneira, 

formando um centro de bairros totalmente distintos dos da Cidade Superior. Na zona inferior 

da capital as ruas eram quase tão apertadas e irregulares como as de cima, até que o terremoto 

de 1755 abrisse caminho a uma grande reconstrução. Então, os arquitetos e engenheiros 

do Marquês de Pombal introduziram na Cidade Baixa um grande xadrez de ruas regulares, 

ligando duas praças. Uma dessas, o Terreiro do Paço, à margem do rio, com seus belos edifícios 

administrativos riscados com fachadas iguais e a estátua equestre de D. José I no meio, merece 

o título de um dos maiores monumentos urbanísticos do século XVIII em toda a Europa. 

O padrão da cidade desenvolvida sobre vários níveis, espalhada em raias 

desordenadas, foi sempre repetido nas colônias, quando o terreno o permitisse. São 
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Paulo de Luanda, em Angola, e Macau, na China, foram construídas dessa maneira, 

fortemente criticada, aliás, por vários visitantes do passado. Thomas Herbert em 1638 

achou as ruas de Goa “estreitas e feias”4 e a contemporânea Viagem de Jan Hughen van 

Linschoten nos informa que “a cidade existe no meio de colinas e vales, como Lisboa”5. 

Comparável à impressão de Macau colhida por Domingos Fernandes Navarrete, 

onde “há descidas e subidas, montanhas e barrocas e todo rochedo e areia”6, é o 

comentário análogo do diarista da Nova Inglaterra Harriet Low, que visitou Macau em 

1829, encontrando aí “ruas intoleravelmente acidentadas e sem ordem, horrivelmente 

calçadas”7. Até os próprios lisboetas, de volta das suas viagens, de vez em quando 

condenaram a urbanização da sua cidade natal. O sobrinho do célebre abade Correa 

da Serra, escrevendo a um amigo de Filadélfia em 1822, notou que “a gente aqui (em 

Lisboa) não parece ter noção alguma do que é o conforto e bem-estar. Levantaram a 

sua cidade capital em cima de três morros, tão altos e abruptos que para circular aqui 

é preciso ter pernas de cabra e muita boa vontade”8.

Elegendo esses sítios incômodos para seus centros de civilização, os portugueses 

parecem ter obedecido às velhas preferências medievais pela defesa através da altura. 

Outra solução, que se recomendava para o mesmo fim, foi colocar a cidade numa ilha, 

como fizeram em Goa, Moçambique e também em Luanda. Ambos os sítios foram utilizados 

no Brasil colonial, onde quase a totalidade das povoações primitivas foi localizada na 

costa, diretamente à beira-mar, enquanto os espanhóis seguiram outra filosofia da defesa, 

que exige o interior dos países conquistados. Lá, eliminada a necessidade de muralhas de 

proteção, escolheram sítios planos e regulares, para facilitar as comunicações. 

Salvador, a antiga Capital do Governo Geral do Brasil, representa a mais 

completa aproximação no Novo Mundo à topografia de Lisboa, com a exceção de que 

os edifícios administrativos, assim como as principais igrejas, foram edificados na Cidade 

Alta, soberbamente situados em relação à Baía de Todos os Santos, enquanto o comércio 

exclusivamente ocupou a Cidade Baixa. Aqui existiu um cortiço de altas moradas dando em 

ruas escuras, cortadas por passagens estreitas e complexas, que foi uma das reproduções 

mais fiéis na América das conglomerações das cidades medievais da Europa. A extraordinária 

aquarela do Morgado de Sta. Bárbara, do Museu do Estado da Bahia9, evoca, melhor que 

qualquer descrição, a confusão desta zona, como era ao fim do século XVIII, na palavra de 

Luiz do Santo Vilhena: 

Não só de terreno são aqueles habitantes econômicos, como o são também de 
ar; porque, não satisfeitos de armar casas agaioladas de quatro e cinco andares… 
de forma que os que moram em segundo ou terceiro andar, a muito custo podem 
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descobrir a rua no lado oposto: e tomada assim a área com aquele infinito tapume 
de rótulas, que cobrem a maior parte das paredes, ficam as ruas em extremo 
fúnebres e desagradáveis a quem por elas transita10. 

Lembra essa observação as palavras de William Bromley, que de Lisboa em 1694 

escreveu: “as Casas são geralmente altas e as Ruas tão apertadas, que o Sol entra pouco 

nelas”11. A vista do Morgado de Sta. Bárbara mostra também as rótulas e os telhadinhos das 

janelas, de que fala o acerbo observador português, e algumas das portadas “solarengas” da 

velha cidade, com seus brasões e portas ricamente almofadadas. 

Altas rampas, que ainda se usam, foram construídas para ligar os dois níveis de 

Salvador, como se vê no panorama tirado em 1759 pelo engenheiro militar José Antônio 

Caldas12. Na Cidade Superior esforçou-se para regularizar as ruas principais da zona central, 

algumas da quais correm paralelamente, entrecortando-se retangularmente. Mas as praças 

são compridas, estreitas e desiguais, como os velhos terreiros de Portugal. Às vezes são 

colocadas diagonalmente em relação a artérias que as ladeiam. Vilhena criticou-as pela 

sua forma mesquinha e sem simetria. E passando à cidade inteira, condenou o seu sítio: 

“He para sentir o terem os antigos elegido a cituação desta cidade em huma verdadeira 

costa, sobre huma colina escarpada, cheya de tantas quebras e ladeiras, sem accesso por 

terra mais do que por tres estradas, desprezando hum sitio talvez dos melhores que haja no 

Mundo”13, isto é, na relativa planície mais perto da barra, ou em alguma das ilhas da baía. 

Pelas mesmas razões, Raimundo José de Sousa Gaioso pouco depois levantou a sua voz 

contra a topografia muito parecida de São Luís do Maranhão, achando que a irregularidade 

da topografia tirava-lhe a beleza das construções14.

Os povoadores de S. Paulo também escolheram um sítio difícil, pelo mesmo motivo 

de defesa15, enquanto no Rio de Janeiro o fantástico terreno impediu o crescimento da 

cidade, que ao início ficou fechada na coroa do Morro do Castelo. Segundo frei Agostinho 

de Sta. Maria, escrevendo em 1714, 

a primeyra situação & povoação desta Cidade se fez em hum monte, aonde hoje 
vemos a Sè, o Collegio da Companhia, a fortaleza de S. Sebastião, & algumas casas 
jà velhas, dos antigos povoadores, & com o trato, & commercio fosse o sitio para 
novas edificaçoens estreyto & muito desproporcionado para muyta gente, que se 
foy agregando, forão os moradores fundando casas de pedra, & cal, na marinha ao 
modo que hoje vemos a nobre Villa de Setuval. 

E logo acrescentou, “Ainda assim fica esta Cidade atochada entre dous montes, 

que occupão as duas pontas da referida marinha”16. Aqui, na Cidade Baixa, que rapidamente 
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tornou-se a única cidade do Rio de Janeiro, nasceu uma formação irregular de ruas e 

passagens, algumas das quais tão estreitas que agora não admitem mais a circulação 

veicular. A principal artéria, melhor, porém, do que aquela da Praia de Salvador que os 

baianos, na palavra de Vilhena, “fizeram ... informe em sumo gráo, com tantos angulos 

salientes e reintrantes e tão estreita em partes, que escassamente cabia por ella hum 

sege”17, foi ironicamente chamada a rua Direita, segundo usança portuguesa. Será que 

as tantas ruas Direitas luso-brasileiras, foram assim denominadas, não porque corriam 

simetricamente, mas porque ligavam sem interrupção determinados lugares? Em 

documentos e mapas antigos leem-se expressões como a “Rua Direita que vai da Cadeia 

para a Ponte” ou “Rua Direita que vai da Praça para a Sé”, expressões que parecem justificar 

essa sugestão. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro como alhures, faltava aquela rede 

de artérias inteiramente direitas e paralelas que caracteriza qualquer cidade colonial da 

América Espanhola. 

No centro da nova cidade à beira-mar, abre-se, à margem da baía, a praça do 

Palácio, com a residência do governador correspondendo aos antigos paços da Ribeira, 

e o chafariz de D. Maria I à estátua equestre de D. José I, em Lisboa. Uma praça muito 

parecida existe em Luanda, com o palácio dos governadores e um obelisco erigido em 1817 

em honra da aclamação de D. João VI. Ambas resultam da imitação do grandioso Terreiro 

do Paço de Lisboa, suprema expressão simbólica, no urbanismo tradicional da Europa, do 

domínio marítimo de uma grande nação. 

Para melhor apreciar a diferença, em matéria de arruamento que separa uma típica 

vila colonial da América Portuguesa das do antigo império espanhol, convém considerar 

a formação de duas pequenas, mas, características cidades brasileiras. A primeira é N. 

Sra. do Rosário do Porto da Cachoeira, uma povoação seiscentista da Bahia, representada 

numa planta topográfica de 1792, que acompanha o manuscrito sobre os produtos da terra 

composto pelo juiz de fora, Joaquim do Amorim Castro, que atualmente se encontra na 

Biblioteca Pública de Nova Iorque18. A vila ocupa as duas ribeiras do rio Paraguaçu, no meio 

de uma rica zona de açúcar e fumo do Recôncavo Baiano. O mapa da seção central mostra 

uma série de terreiros estreitos e compridos, que correspondem às largas praças quase 

quadradas das cidades da América Espanhola. Contíguo às escadas que descem ao rio, à 

extremidade de um dos terreiros, que assim repete a posição do Terreiro do Paço de Lisboa, 

ficava o pelourinho, elemento típico de qualquer vila de Portugal ou do Brasil. Dentro de 

outro terreiro, está a matriz, em evidente contradição do costume imposto pelas Leis das 

Índias de colocar as igrejas na margem das praças da cidade. As duas igrejas carmelitas 

de Cachoeira dominam um terceiro espaço aberto, que caracteristicamente está orientado 
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num sentido contrário aos dois outros. Além desses terreiros irregulares, correm as ruas e 

ladeiras, curvadas sem sugestão de prévio pensamento. Vamos rever o mesmo arranjo, ou 

seja, falta de arranjo, no mapa topográfico do engenheiro Gregório Taumaturgo de Brito, 

mostrando Moçambique na segunda metade do século XVIII. Bem poderia ser uma vila 

colonial brasileira e, se fosse maior, a própria Cachoeira da Bahia. Existe uma relação entre 

estas plantas com elementos radiais e as de muitas povoações medievais da Europa, mas 

não há ligação alguma com a planta em forma de xadrez. 

Em Vila Rica de Ouro Preto, cidade fundada na zona aurífera de Minas Gerais, 

elevada à categoria de vila em 1711, a natureza tortuosa da planta original é ainda mais 

aparente19. A praça central, alongada e estreita, é mais uma vez irregular. Desce no meio 

entre o velho palácio dos governadores e a antiga casa da câmara e cadeia, que ocupam 

a duas extremidades do terreiro, mas cujos eixos são diferentes. As ruas de Ouro Preto, de 

largura marcadamente variável, curvam-se em obediência às voltas caprichosas do sítio 

montanhoso da cidade. Na realidade, há somente uma artéria principal, cujos movimentos 

em diversas direções correspondem à posição de vários núcleos de povoamento. Esses 

são os velhos arraiais dos mercadores e mineiros, com as suas capelinhas primitivas, cada 

um plantado independentemente dos outros. Ouro Preto, sobrevivência extraordinária do 

século XVIII, acha-se tão bem conservada que é possível atravessá-la completamente com 

o mínimo contato com o mundo de hoje. Assim, o visitante desce uma íngreme ladeira 

para entrar na cidade, sobe uma rua ainda mais alta para alcançar a praça central, entra 

depois num declive severo para de novo subir, antes de sair. Em consequência, forma-

se a impressão de uma povoação construída num sem-fim de níveis, nenhum dos quais, 

constantemente mudando, pode ser definido. Revela-se, pois, aqui, um efeito prismático 

de espaço, dramaticamente oposto à simplicidade do conceito de espaço da urbanização 

da América Espanhola. As casas também são diferentes, porque conforme as tradições 

portuguesas, os pátios fechados são raríssimos e as fachadas são animadas pelas janelas 

em forma de guilhotina, produto dos contatos comerciais de Portugal com a Grã-Bretanha 

e a Holanda. 

Embora o urbanismo luso-brasileiro represente em geral a tradição das 

irregularidades medievais e a planta linear em vez de quadrada, alguns esforços foram 

feitos durante a época colonial na direção de uma formação mais composta e regular. O 

primeiro realizou-se no Recife, de Pernambuco, durante a ocupação holandesa. A riqueza 

dessa zona açucareira recomendou-a à atenção dos holandeses da Companhia das Índias 

Ocidentais, os quais tiveram pouca dificuldade em arrancá-la em 1631 aos portugueses, 

que depositaram a sua confiança mais na proteção das colinas da velha cidade de Olinda 
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do que em armas e soldados. Entre 1631 e a sua derrota final em 1654, os holandeses 

edificaram o novo porto do Recife, sobre uma ilha entre dois rios. Aqui foram construídas 

casas como aquelas que na mesma época foram feitas em Nova Amsterdã, na Ilha de 

Nanhatian, da América do Norte. Eram iguais às fachadas, com frontões do lado da rua, 

mas no Recife havia varandas tropicais, senzalas e jardins de palmeira. Numa extremidade 

da ilha, o governador conde de Nassau levantou seu palácio de Friburgo, o edifício mais 

monumental da época no Brasil, e o rodeou de praça e jardins uniformes, que constituem a 

primeira expressão de urbanização regular e sistemática havida no país. Mas essa foi obra 

dos invasores. 

É significante a demora que depois houve no desenvolvimento dessa técnica. Para 

encontrar a sua continuação, temos que aguardar até meados do século XVIII. Então na 

cidade episcopal de Mariana, em Minas Gerais, o engenheiro militar José Fernandes Pinto 

Alpoim delineou em 1745 um novo bairro com ruas direitas e paralelas. Essa parece ser a 

primeira instância de uso português da planta de tipo xadrez no Brasil, embora hesitante 

e limitado. Antecipa claramente a reconstrução da Cidade Baixa de Lisboa, depois do 

terremoto de 1755, e a edificação da comunidade modelar de Vila Real de Sto. Antônio, no 

Algarve, em 1774, por ordem de Pombal, onde o xadrez inteiro foi empregado na área total 

para exemplificar o progresso e a eficiência na urbanização nacional. 

Elementos dessa planta foram introduzidos em algumas vilas brasileiras 

fundadas ao fim da época colonial, como na praça central de Linhares no Espírito Santo, 

representada numa vista de 1819, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A mais 

destacada demonstração da nova tendência encontra-se, porém, em dois desenhos do 

pintor francês Pallière, executado também em 1819 e atualmente na coleção particular 

de Francisco Marques dos Santos20. Representam a velha povoação de Vila Real da Praia 

Grande, agora Niterói, na outra banda da Baía de Guanabara. Em 1816, D. João VI visitou 

o lugar, concedendo aos habitantes um foro municipal. Essa ação real serviu depois de 

incentivo a uma ampliação considerável, que gradualmente foi levada a cabo. 

O primeiro desenho mostra, lado a lado, a vila velha e a nova. Essa toma a forma de 

uma raia magra na orla da Praia Grande, exatamente como as primitivas conglomerações 

de Macau na China, São Luís do Maranhão e o Rio de Janeiro, no Brasil. O desenho indica 

o terreiro, longo e estreito, com a casa da câmara e o pelourinho, as casas irregularmente 

colocadas, a igreja em cima de um penedo, que se levanta da água, a pouca distância da 

Praia Grande. A vila nova, pelo contrário, foi riscada atrás, numa planície, na forma de um 

retângulo com ruas denominadas em honra de certos membros da família real, que se cortam 

regularmente. Aqui não há praças públicas; em lugar delas, nas extremidades do xadrez, 
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simetricamente disposto, são indicados sítios para um curral de cavalo e um mercado, 

respectivamente. Em outro lugar aparece um grande jardim público comemorando a visita 

do rei, plantado com parterres de flores, traçando o régio nome. Convém, porém, notar 

que a nova planta não incorpora nem o edifício administrativo nem as igrejas principais. 

Ficou um bairro exclusivamente residencial e do comércio. A nova planta de Vila Real 

da Praia Grande representa, portanto, na sua disposição, um compromisso, porque não 

propõe mudar o velho coração da povoação. Neste respeito segue o caminho do novo 

bairro de Mariana. Foi somente depois de 1850 que a planta regular da renascença foi 

completamente incorporada no urbanismo brasileiro. 

Em conclusão, podemos epitomar a história do urbanismo colonial na América 

Latina da seguinte maneira: os espanhóis empregaram a fórmula rígida do xadrez clássico 

em todas as suas povoações depois de 1523. Essas foram quase sempre estabelecidas 

em sítios planos do interior, selecionados com cuidado, segundo um código de instruções 

incorporado nas Leis das Índias. Em consequência, as velhas cidades quase todas iguais, 

exceto na colocação das praças menores e em pequenas diferenças produzidas pela 

topografia de certas localidades. As ruas dessas cidades têm uma certa monotonia, mas, ao 

mesmo tempo, sendo largas e planas, garantiam facilidade de comunicação até há pouco 

tempo. Ao sistema do xadrez é claro que faltava originalidade, mas incorporava essas 

fortes vantagens. Também oferecia oportunidade de expansão relativamente ilimitada e 

dava ao desenvolvimento colonial o cunho da uniformidade imperial. 

Na América Portuguesa, pelo contrário, um sistema oposto quase exclusivamente 

prevaleceu. O povoamento foi feito em sítios extremamente acidentados do litoral. 

Cresceram as cidades principais sem planta prévia, na forma de raia apertada sobre vários 

níveis, com ruas estreitas e íngremes que tornaram difícil qualquer comunicação. As 

formações que resultaram são todas diferentes, desordenadas e extremamente pitorescas. 

Seria difícil imaginar dois tipos de urbanismo mais diferentes do que os da América 

Portuguesa e Espanhola. O primeiro sobreviveu da Idade Média e impôs na América a 

repetição das plantas das velhas cidades portuguesas. O segundo foi um produto da 

renascença e representou, ao começo, o mais impressionante contraste com o sistema 

que obtinha na pátria. Foi uma experiência iniciada na América, destinada a ser quase 

universalmente aceita no futuro, inclusive pelo próprio Brasil.



~365~

U r b a n i s m o  c o l o n i a l  n o  B r a s i l

n o t a S

1 – Para uma discussão deste assunto, admiravelmente desenvolvida e munida de uma 

impressionante documentação, veja RUBLER, George. The sixteenth century architecture of 

Mexico, vol. 1. New Haven, 1948.

2 – SMITH, Robert C. Arquitetura colonial bahiana. Bahia, 1951, p. 57-61, fig. 8. 

3 – Raízes do Brasil. 2ª ed., Rio de Janeiro, 1948, cap. 4; SMITH, Robert C. “Baroque architecture 

in Brazil”. In: Portugal and Brazil. Oxford, 1953, p. 366-367. 

4 – Some years travels into Africa & Asia the great... Londres, 1638, p. 32.

5 – The voyage of John Hughen van Linschoten, v. 1. Londres, 1885, p. 179.

6 – “An account of the empire of China”. In: Collection of voyages and travels, vol. 1. Londres, 

1732, p. 260-261.

7 – Diary of Mrs. William H. Low. Manuscrito da Divisão de Orientalia, Library of Congress, 

Washington, D. C.

8 – Carta do E. J. Correa da Serra a John Vaughan, escrita em Lisboa, em 19 de janeiro de 1822, 

atualmente na coleção dos manuscritos, American Philosophical Society, Filadélfia.

9 – SMITH, Robert C. “Some views of colonial Bahia”.  In: Belas Artes, 3ª sér., nº. 1. 1948, p. 34-

40, figs. 4, 7, 8. 

10 – Recopilação de notícias soteropolitanas,  vol. 1. Bahia, 1921, p. 91-92. 

11 – Several years travel of a gentleman through Portugal. Londres, 1702, p. 3-4. 

12 – CALDAS, José Antônio. Notícia geral de toda esta capitania da Bahia, desde o seu 

descobrimento até o presente ano de 1759. Ed. Fac-similar. Bahia, 1951; SMITH, Robert C. “Some 

views of colonial Bahia”. Op. cit., fig. 6. 

13 – CALDAS. Op. cit., vol. 1, p. 109. 

14 – “A cidade de S. Luiz do Maranhão… tem muito sofriveis edificios, e com muita comodidade; 

mas a desegualdade do terreno lhe tira huma parte da sua formosura, e algumas ruas mal 

calçadas fazem a sua serventia bastante incommoda. A liberdade que cada qual tem de edificar 

como lhe parece faz que tudo he irregular”. Compendio historico-politico dos principos da 

lavoura do Maranhão. Paris, 1818, p. 113. 

15 – BRUNO, Ernani Silva. Historia e tradições da cidade de S. Paulo, vol. 1. Rio de Janeiro, 1943. 

16 – Santuario mariano, vol. 10. Lisboa, 1722, p. 7. 

17 – VILHENA. Op. cit., vol. 1, p. 91.

18 – SMITH, Robert C. “Some views of colonial Bahia”. Op. cit., figs. 12, 13. 

19 – A planta de Ouro Preto vem reproduzida em SANTOS, Paulo F. A arquitetura religiosa de 

Ouro Preto. Rio de Janeiro, 1951 e VASCONCELLOS, Sylvio de. Arquitetura particular em Vila 

Rica. Belo Horizonte, 1951.

20 – SANTOS, F. M. dos. “Artistas do Rio de Janeiro colonial”. In: Estudos brasileiros, nº 3.



Créditos das imagens:

Arquivo Histórico do Exército/Rio de janeiro – p. 347. 

Arquivo Histórico Ultramarino/Lisboa (antigo Arquivo Histórico Colonial Português) – p. 175, 

184, 202, 264, 272 embaixo, 310 em cima, 338. 

Coleção Nestor Goulart Reis – p. 70, 73, 84, 258, 271, 294 embaixo, 302, 307 em cima, 314 em 

cima, 354.

Espólio Robert Chester Smith/Fundação Calouste Gulbenkian/Biblioteca de Arte – p. 1, 6, 8, 52, 

68, 72, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 87, 99, 100, 103, 105, 107, 110, 116, 120, 127, 128, 132, 177, 179, 

189, 216, 219, 221, 223, 224, 226, 228, 229, 233, 235 embaixo, 268, 269, 272 em cima, 274, 

275, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 291, 293, 294 em cima, 297, 298, 299, 305, 

306, 307 embaixo, 308, 309, 310 embaixo, 311, 312, 313, 315, 316, 334, 337, 340, 343 e guarda. 

Germain Bazin/Iphan – p. 90 e 191.  

Musée de la Marine/Paris – 235 em cima. 

Museu Paulista – USP/São Paulo – 96 e 136. 

Museu do Estado da Bahia – p. 172, 178, 314 embaixo, 342 e capa. 

New York Public Library – p. 330 e 344.

Sociedade de Geografia/Lisboa – p. 349.

~366~



~367~




