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Apresentação

O Grupo de Estudos do Território e de História Urbana, vinculado ao 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, realizou o III Encontro Cidades Latino-
-americanas do século XVI ao XIX nos dias 6 e 7 de agosto de 2012. O 
sentido desses Encontros, cujas duas edições anteriores foram coorde-
nadas pelo professor Mauricio de Almeida Abreu (Núcleo de Pesquisa 
de Geografia Histórica do Instituto de Geociências da UFRJ) e por mim, 
é o de fomentar uma reflexão coletiva acerca da história e da geografia 
urbanas latino-americanas do presente de então.

Para o III Encontro foram convidados seis professores, pertencen-
tes a instituições acadêmicas brasileiras e estrangeiras, que, forman-
do duplas (uma pela manhã e outra pela tarde), apresentaram traba-
lhos envolvendo os fundamentos teórico-metodológicos e os avanços 
de suas pesquisas. Após as exposições, deu-se início à troca de ideias 
durante longos momentos, com os cerca de 50 debatedores, docentes 
e estudiosos de diversas áreas disciplinares afins – história, geogra-
fia, sociologia, economia, antropologia, arquitetura e planejamento 
urbano e regional. Esta dinâmica sempre foi o aspecto mais relevante 
desses colóquios.

Aqui estão publicados tais artigos. São eles: “Cidades e povoados 
de índios (séculos XVI-XVII)”, de Thomas Calvo; “Segregação resi-
dencial na cidade latino-americana no passado: resgate e discussão”, 
de Roberto Lobato Corrêa; “Reflexões em torno da experiência fran-
cesa de criação de cidades no Novo Mundo (séculos XVI-XVIII)”, de 
Laurent Vidal; “Geografias descritas: cidades, vilas e povoações nos 
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relatos, roteiros e corografias do final do século XVIII e início do XIX”, 
de Renata Malcher de Araujo; “Percursos topográficos e afetivos pela 
cidade de São Paulo. Memorialistas, viajantes, moradores, literatos e 
poetas”, de Maria Stella Bresciani, e “Reflexões sobre o urbanismo do 
século XIX”, de Ramón Gutiérrez.

Destes trabalhos desencadeadores das discussões podem ser 
elencados diversos temas, dos quais irei assinalar primeiramente 
três – segregação residencial e periferização; representação e narra-
tiva; e importação de modelos urbanísticos. Inicio com a segregação 
residencial e a periferização, ordenamento imposto às nossas cidades 
e meio de funcionamento da sociedade desde o período colonial. Se a 
América era o paraíso terrestre, a imagem mítica do Novo Mundo foi-
-se amoldando ao replicador povoamento cujo projeto civilizatório da 
dominação foi instituído nos aldeamentos dos nativos, nas vilas e nas 
cidades – organismos e atos de posse por um grupo – para erguer a 
Nova Espanha, a Nova Lusitânia, a Nova Inglaterra, a França-América 
e a Nova Holanda. 

Thomas Calvo, reconhecendo a pouca importância atribuída pela 
historiografia ao papel das cidades indígenas, dedicou-se àquelas do 
vice-reino da Nueva España onde, desde a chegada dos conquistado-
res, o agrupamento da população em povoados tornou-se um meca-
nismo essencial da dominação. Esta organização, baseada na divisão 
do mundo colonial em duas repúblicas, deu origem às cidades hispâ-
nicas e às ciudades indianas após a promulgação das Ordenanças de 
Felipe II (1573), cujo projeto, amparado pela Igreja, deveria submeter 
os nativos pela catequese e extrair as riquezas da colônia. O urbanis-
mo ibérico, utilizando a coordenada alicerçada na quadrícula, criou 
nas cidades espanholas que estavam no topo dessa rede hierarquiza-
da os “bairros de índios”, segregados mas integrados à vida urbana. 
E ordenou as “cidades de índios”, logo mestiças, com a prescrição de 
práticas políticas (instituições), culturais (templos católicos) e econô-
micas (economia de mercado) procedentes da metrópole.

Roberto Lobato Corrêa, ao resgatar escritos já clássicos, definiu 
dois padrões espaciais, temporais e funcionais que refletiriam e con-
dicionariam a vida social e política das cidades latino-americanas na 
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longa duração (1501 a 1900), cuja espacialidade se manifestaria na 
segregação residencial. No primeiro, vigente de 1501 a meados do 
oitocentos e amparado no rígido planejamento das Leyes de Indias, 
os prédios públicos, os monumentos, os parques, as igrejas e as mo-
radias da elite em torno da Plaza Mayor encontravam-se no centro, 
onde o valor da terra seria mais elevado. Trata-se de uma disposição 
na qual a diminuição do status social acompanharia o distanciamento 
do núcleo. O segundo padrão define-se a partir das transformações 
econômicas, políticas (independência), sociais (novas classes) e téc-
nicas (equipamentos coletivos) que revelam, nas cidades beneficia-
das pela modernidade dos novos tempos, a deterioração residencial 
nos arredores da Plaza (com seus cortiços alojando artistas, imigran-
tes pobres e suas epidemias), o centro urbanizado, a formação de 
bairros providos de amenidades naturais habitados por classes ricas 
e a ocupação da periferia pelas camadas populares complexificando a 
segregação residencial e a especulação da terra urbana.

A segregação social foi tratada por Maria Stella Bresciani através 
da entrada por outra porta – os modos como os cronistas, memoria-
listas e poetas Henrique Raffard, Alfredo Moreira Pinto, Paulo Cursi-
no de Moura, Guilherme de Almeida, Ernani da Silva Bruno e antigos 
moradores da cidade de São Paulo na primeira metade do século XX 
se apropriaram, representaram e conquistaram sutilmente o territó-
rio urbano. Mais que roteiro sentimental, as narrativas escritas pelos 
sentidos constituem um mapa afetivo da cultura urbana, interpretado 
a partir das indicações de Benjamin e de Cauquelin. São represen-
tações topográficas, eventos e sensações da opinião pública (doxa) 
– que dizem como deve ser um objeto estético – compondo camadas 
de memórias esparsas do passado e de comportamentos e conferindo 
singularidade a lugares comuns. Nos diversos tempos, particularizan-
do a urbanização, além do otimismo pelo progresso e pelo crescimen-
to estrondoso, estão os estrangeiros morando perto de seus iguais, 
a separação espontânea dos trabalhadores, as desapropriações e a 
nostalgia.

A narrativa como perspectiva metodológica foi também aponta-
da por Renata Malcher de Araujo ao trazer os roteiros e corografias 
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escritas por Manuel Aires de Casal, Baltazar da Silva Lisboa e Luiz 
d’Alincourt que, através da palavra, transmitiram a imagem do Brasil 
urbano entre o final do século XVIII e o início do XIX. Ainda que a 
maioria destas descrições seja sucinta, abriga informações preciosas 
incluindo até projetos de novas povoações. As representações sensí-
veis dos assentamentos (sua história, igrejas e demais construções, 
materiais utilizados, ruas, moradores, vazios urbanos, forma do povo-
ado e as distâncias) revelam também os nomes dos acidentes geográ-
ficos, a zoologia (onde estão as notícias dos nativos e dos aldeamen-
tos) e o sentido hierárquico entre eles. São relatos de encantamento 
pela cidade e da formação do caráter identitário urbano, restando a 
nós desvendá-los enquanto ideário pragmático ou utópico.

As ficções literárias e cartográficas deram sentido igualmente à 
colonização francesa no Novo Mundo, empreendimento que, segundo 
Laurent Vidal, originou 41 cidades, número irrelevante se comparado 
àquelas fundadas por Portugal e Espanha. A atuação dos agentes do 
urbanismo francês nas Américas pode ser dividida em dois períodos: 
o primeiro, que vai de meados do século XVI até a metade do XVII, 
quando foram erigidos fortes e feitorias por corsários, expedições 
particulares de comércio e inexpressivas expedições oficiais que es-
truturaram um território em forma de arquipélago. Estes embriões de 
cidades assumiram traçados regulares apenas nos mapas veiculados 
para afirmar a existência da França-América. O segundo período, 
prolongando-se por todo o setecentos, caracterizou-se pela política 
imperial que estabeleceria as bases da América Francesa através da 
criação de fortalezas e cidades novas em locais estratégicos. Para 
incentivar a vinda de povoadores europeus civis (ou de indígenas 
transformados em franceses), além da doação de lotes e da isenção 
de tributos, delineamentos urbanos executados por engenheiros 
militares seguindo o esquema quadricular, foram reproduzidos em 
imagens (mapas, gravuras e cartas) como peças de propaganda que 
falsearam a dura realidade.

Outra temática que perpassou o colóquio referiu-se ao impe-
rialismo urbano nas Américas durante o século XIX. Se, no período 
colonial, prescrições metropolitanas foram impelidas com o ônus da 
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perda de identidades e de vidas humanas e, ainda, da alteração do 
sistema ecológico, enquanto não terminaram as guerras civis da inde-
pendência, o traçado de quadrícula foi retomado através de projetos 
europeus, incluindo transportes públicos. Para Ramón Gutiérrez, es-
tes planos, além de permitirem a consolidação territorial, definiram 
as áreas de expansão das cidades, para o que também contribuíram 
a privatização do espaço público e a apropriação dos bens da Igreja. 
Mas no último terço do século XIX e nos primeiros anos do século XX, 
esquemas urbanísticos importados e paradigmas do academicismo 
da Beaux Arts francesa (higiene, mobilidade e estética edilícia), da 
cidade-jardim inglesa e do funcionalismo alemão instituíram um 
desenho com esboço de zoneamento, diagonais encurtando distân-
cias, eixos monumentais e com alamedas renovando o centro (para 
outros destinatários). Concebido, sob encomenda, por urbanistas 
estrangeiros, tal planejamento de elite refletiu a linguagem do poder 
nos republicanos países e a tolerante estratégia ideológica e política 
(em relação aos nativos e aos imigrantes) para a cenografia da cidade 
cosmopolita.

Durante o Encontro também mereceram atenção as heranças 
e tensões da sociedade em moldes urbanos implantada no Novo 
Mundo, como a resistência à opressão e a maneira como as entida-
des indígenas se adaptaram aos preceitos colonizadores. Por outro, 
foram discutidas a descolonização e a integração dos países latino-
-americanos às economias capitalistas mais desenvolvidas, relação 
de dependência que concorreu para a modernidade, encurtando o 
tempo e expandindo o espaço. Como consequência, houve significati-
vo acréscimo do número de localidades urbanas e de novos arranjos 
territoriais: os povoados das ferrovias, das indústrias e das colônias 
de imigrantes, cuja composição espacial (que no Brasil se deveu à Lei 
de Terras de 1850) teve na geometria seu elemento definidor. Nas 
demais cidades, sobretudo nas sedes provinciais, verificaram-se a ru-
ína de áreas e a piora da qualidade de vida da população mais pobre, 
causando demolições e influenciando as decisões pela implantação 
de redes de abastecimento e de planos de melhoramentos. Ainda que 
os projetos de intervenção e as reformas urbanísticas – sugeridas ou 
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implementadas – possuíssem base higienista ou utópica, o espaço 
urbano espelharia o desejo de progresso e, ao mesmo tempo, produ-
ziria uma série de contradições, os paradoxos da modernidade.

Mesmo que alguns dos enunciados consolidados desde o período 
colonial tenham sido desmontados com o liberalismo e/ou o conser-
vadorismo político, a privatização do solo e as inovações técnicas e 
institucionais – o Estado transpondo as porteiras das fazendas e dos 
sobrados através de secretarias, cargos e códigos de posturas –, o 
capitalismo não destruiu as temporalidades do passado, superpondo-
-as. Relembrando Bernard Lepetit, as casas, os locais de trabalho, o 
arcabouço da produção e das trocas, os edifícios públicos, a rede viá-
ria e as maneiras de viver e de morar têm idades diferentes, ou seja, 
resultam de tempos diferentes. O território origina-se do conjunto 
das configurações, presentificando os passados, e as formas, por sua 
vez, registram antigas relações sociais e hábitos de grupos sociais 
enraizados em territórios.

Se a cada período a sociedade remaneja suas lembranças de for-
ma a adequá-las às condições de seu funcionamento, assim como 
acontece com o espaço, outra vertente de análise estaria no apro-
fundamento da cultura urbana: a vida cotidiana da população, os 
comportamentos dos citadinos compartilhados com os administra-
dores (arquitetos urbanistas). E se a memória coletiva da cidade se 
estilhaça, seria preciso reavaliar o desenvolvimento das políticas de 
ressignificação (tombamento e patrimônio histórico).

Nos debates reafirmou-se a necessidade dos pesquisadores 
brasileiros debruçarem-se sobre a história urbana do Novo Mundo 
e foram lançadas algumas possibilidades de extensão em futuras 
investigações. Sugeriu-se a constituição de um banco de dados dos 
lugares, povoações, vilas e cidades a ser alimentado e disponibiliza-
do pelos pesquisadores. Com a expectativa de outras aproximações, 
foi aconselhada a comparação entre a formação e a prática dos 
engenheiros militares no que tange às políticas de povoamento, à 
introdução de técnicas construtivas e de defesa e à verificação da 
existência de um pensamento urbanístico durante o seiscentos e o 
setecentos. Na mesma linha, revelar o papel dos ouvidores e de suas 
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correições anuais. Uma perspectiva de trabalho poderia ser a de 
estudos dedicados a determinados períodos para permitir compa-
rações entre as implantações e as visões civilizatórias portuguesas, 
espanholas, francesas, holandesas, inglesas e italianas no continen-
te americano do século XVI até século XIX, assim como reflexões 
transdisciplinares.

Na tarde do segundo dia do III Encontro foi realizada uma sessão 
em homenagem ao professor Mauricio Abreu, com o lançamento 
do site <www.mauricioabreu.com.br> e quando Maria Lais Pereira 
da Silva e Rogério Haesbaert nos presentearam com seus relatos, 
transcritos nesta coletânea. Os leitores de sua obra que não tiveram 
o privilégio de conhecê-lo pessoalmente poderão acompanhar pas-
sagens de sua trajetória acadêmica e intelectual e, juntamente com 
seus colegas e amigos que guardam na memória os bons momentos 
compartilhados, certamente se emocionarão.

Antes de finalizar, gostaria de deixar registrado o meu agradeci-
mento à Fundação Casa de Rui Barbosa, que mais uma vez cedeu suas 
instalações. E à Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, pelos recursos concedidos para a realização 
do III Encontro Cidades Latino-Americanas do século XVI ao XIX e a 
publicação deste livro.

Fania Fridman
Rio de Janeiro, abril de 2013.

http://www.mauricioabreu.com.br
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Cidades e povoados de  
índios (séculos xvi-xvii)*

Thomas Calvo

O tema deste artigo é sumamente ambicioso, levando-se em conta que 
não traçamos limites espaciais (Nova Espanha ou Peru): trata-se do mes-
mo fluido “hispânico” que circula por toda a geografia – institucional, 
político, cultural –, criando interações similares ou diferentes conforme 
os meios. Portanto, devemos estar atentos tanto à forma como reagem 
as entidades indígenas (urbanas ou não), quanto às adaptações dos 
preceitos colonizadores: duas preocupações em vez de uma. Por outro 
lado, não nos limitarmos ao século XVI, aquele do trauma inicial, per-
mite, na longue durée, perceber melhor a mudança transcendental que 
significou para o universo do índio passar de universos relativamente 
fechados e autônomos para a sua localização no modelo ocidentalizado. 
Aqui também existem tempos e geografias: as realidades e os arranjos 
andinos não podem ser medidos da mesma forma que na Nova Espanha, 
sem dúvida mais integrada ao Império Espanhol.

Acima de tudo, o nosso objeto de observação não é qualquer 
um: cidades e povoados de índios são, simplesmente, a base sobre a 
qual descansa a colonização espanhola, além das 320 cidades e vilas 
espanholas, segundo Diez de la Calle1 (apud Berthe e Calvo, 2011, 
p. 393), que constituem a rede predadora no ano 1650 em todo o 
espaço hispano-americano. Se as cidades indígenas “genuínas” eram 

1  O autor teria escrito, pelo ano de 1640, que havia 160 cidades para a Nova Espanha e 160 para 
o Peru: obviamente a vontade de equiparar merece suspeita, mas o total é verossímil.

* Tradução: Juan Carlos Garcia de Blas
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pouco numerosas em 1700 (sendo Tlaxcala, Cholula e Patzcuaro as 
mais evidentes na Nova Espanha), as “mistas” eram a grande maioria, 
tanto antigas cidades índias – de Oaxaca-Antequera e México a Cuzco 
e La Plata, ainda que com suas diferenças –, quanto fundações espa-
nholas ligadas à mão de obra indígena, como Potosi ou Puebla de los 
Angeles. No território da atual república mexicana, em 1800, havia 55 
cidades e vilas com governo indígena (Castro, 2010, p. 20).

Quanto ao termo “povoados de índios”, trata-se simplesmente 
de um pleonasmo, pois nos tempos coloniais não existiram outros. 
Segundo o princípio da separação das duas repúblicas, os espanhóis 
deviam viver nos lugares, vilas ou cidades. Estamos então falando da 
quase totalidade dos assentamentos humanos dispersos através das 
Índias de Castela, cujo número, pelo ano de 1572, Lopez de Velasco 
avalia entre 8.000 e 9.000, e que hoje são a base do arcabouço urbano 
de todo o continente hispano-americano (Lopez de Velasco, 1971).2

O desafio complica-se ainda mais se levarmos em conta que esses 
elementos são atravessados tanto pela diversidade geográfica con-
tinental, de um trópico para outro, das terras cálidas para as frias, 
quanto pelas variantes do desenvolvimento sociocultural destas co-
munidades ao longo dos séculos, a partir da diversidade de heranças 
pré-hispânicas que receberam. Prosseguindo com o devir das po-
pulações indígenas depois da conquista, desaparecendo em regiões 
inteiras (Caribe, regiões litorâneas), sofrendo extermínios nos altipla-
nos, particularmente na Nova Espanha, 90% da população indígena 
desapareceu entre 1520 e 1630. Certamente a opressão hispânica 
também variou segundo o tipo de economia (mineira, agropecuária) 
e com a maior ou menor proximidade entre os povoados hispânicos e 
indígenas. Poderemos atender à complexidade deste caleidoscópio?

2  Poderíamos retomar a síntese que Lopez de Velasco apresenta na abertura da sua obra Geografía 
y descripción universal de las Indias: “en todo lo descubierto y poblado hasta el año de setenta y 
cuatro (…) había doscientos pueblos de españoles, ciudades y villas, con algunos asientos de minas 
en forma de pueblos, y en ellos y en las estancias es ganado y otras granjerías, cerca de treinta y 
dos mil casas de vecinos españoles (…); y ocho o nueve mil poblaciones de indios que no se pueden 
bien sumar, por que la mayor parte esta por reducir a pueblos, en los que (…) hay millón y medio de 
indios tributarios” (1971, p. 1-2).
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As heranças pré-hispânicas
Essas heranças tocam todos os âmbitos que aqui nos interessam: 

urbanísticos, arquitetônicos, sociais e culturais. Para alguns destes 
a arqueologia pode ser de grande ajuda e, ainda, a antropologia de 
alguns povos atuais. Mas com limitações: a antropologia interessa-se 
pelos grupos mais marginalizados, e a arqueologia tem menos acesso 
aos locais de “contato” do que às civilizações muito anteriores, em lo-
cais isolados (Teotihuacán, cidades maias). O que nos interessa aqui 
são as cidades e povoados indígenas por volta de 1500. 

Nossos principais guias serão os documentos produzidos imedia-
tamente após o “contato”, no transcurso da conquista. Podem ser de 
natureza variada, mas predominam as crônicas e relatos, ou seja, o 
escrito que permite destacar alguns fatos.

Por um lado, chama a atenção a grande dispersão da população, 
mesmo nos seus assentamentos urbanos. Os testemunhos são inúme-
ros, desde o início da conquista e de toda parte. Cito somente o de um 
encomendero3 de Michoacán do século XVI: 

[…] sabe que las poblaciones de la provincia de Mechoacan están muy 
derramadas por dichas partes e no ostante que están ansi siempre se 
nombran de un pueblo e si es preguntado de donde son, dicen que son de 
la cabezera principal e deste arte esta ansi mismo derramada la dicha 
ciudad e este testigo no sabe que tanto se estiende no por donde van 
los limites de dicha ciudad a esto es lo que desta pregunta sabe. (apud 
LÓPEZ, 2008, p. 218)4

Esta frase nos permite notar que a distinção (oposição) ocidental 
urbano-rural não se evidencia com a mesma ênfase no mundo pré-
-hispânico, onde a natureza e o assentamento humano estão mais 
estreitamente relacionados e os limites são mais indefinidos.

3  N.T.: encomienda ou repartimiento foi uma instituição imposta pela Coroa para a cobrança de 
tributos, em que a população indígena e seu território eram submetidos a um encomendero, 
que organizava atividades agrícolas, têxteis ou de extração de metais oferecendo “em troca” a 
educação religiosa cristã. A encomienda não era hereditária.

4  Nas fontes de época se conservará a grafia da transcrição.


