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• Sobre o processo de ocupação do território brasileiro (item2.2), 
descreva as principais características de cada período: 
 

 a) o período inicial de ocupação (1500 – 1580); 
 b) o período filipino (1580-1640); 
 c) o período da restauração portuguesa (1640-1700); 
 d) o período do urbanismo minerador (1700-1750). 

 
 

• ENTREGAR ATÉ A PROXIMA AULA – MANUSCRITO - INDIVIDUAL 
 



Antecedentes Históricos 

D. Manuel I 25 / 10 / 1495  13 / 12 / 1521 
É sob seu reinado que é 
descoberto o Brasil 

D. João III 
13 / 12 / 1521 
 

11 / 06 / 1557 
Tentativa de Ocupação da 
Colônia, formação das 
primeiras vilas e com a 
morte do Cardeal D. 
Henrique I, não havendo 
mais descendentes 
legítimos, são 
“incorporados” à Espanha, 
na tentativa de união 
peninsular pelo Rei 
Espanhol D. Felipe II 

D. Sebastião I 
11 / 06 / 1557 
 

27 / 08 / 1578 

D. Henrique I 
27 / 08 / 1578 
 

31 / 01 / 1580 

- 

Conselho de 
Governadores 
do Reino de 
Portugal 

31 / 01 / 1580 17 / 07 / 1580  



Antecedentes Históricos 
 Quando o Século XV estava por terminar, 
Portugal e Espanha demonstravam grande 
interesses em conseguir riquezas.  
 Isso, naturalmente, incentivou o sistema 
de navegação, pois era o único modo de 
conseguir recursos para o tesouro. 
 O continente Asiático e Africano eram 
tradicionais fornecedores de vários produtos aos 
europeus.  
 Os italianos, intermediários desses 
produtos, foram prejudicados quando os turcos 
passaram a dominar as rotas da região. 
 A consequência desse domínio foi 
incentivar os europeus a encontrar outros 
caminhos, livres da presença dos turcos. 
 



Antecedentes Históricos 
• Levado por esse motivo, ou seja, de encontrar um caminho 

diferente para a Índia, Cristovão Colombo chegou a América 
em 12 de outubro de 1492.  Segundo consta, sempre julgou 
ser uma parte da Índia.  

• Vasco da Gama, navegador português, conseguiu, em 1498, 
descobrir um novo caminho para as Índias. 

• Passados dois anos, Pedro Álvares Cabral comandou uma 
expedição com o objetivo de repetir o feito histórico. 

• Houve um desvio da rota 
predeterminada, o que levou a 
esquadra aproximar-se do Brasil.  

• Em 22 de abril, foi avistado o 
litoral do Brasil, em região da 
atual Bahia.  

 

http://umafracaodahistoria.files.wordpress.com/2012/05/pedro-alvares-cabral.jpg


Antecedentes Históricos 

• Por ocasião do descobrimento, as 
experiências de colonização que 
Portugal, assim como outros países 
europeus, haviam realizado tinham 
por cenário regiões habitadas por 
povos com certo grau de 
desenvolvimento econômico e social, 
capazes de oferecer gêneros de alto 
valor para os mercados da Europa e, 
ao mesmo tempo, consumir produtos 
originários de suas manufaturas.  

• São exemplos as feitorias da Índia e 
de outros países da Ásia e da África . 
 



Antecedentes Históricos 

• No Brasil, os portugueses encontraram 
um território quase deserto, uma 
população com baixo nível econômico 
e técnico, sem possibilidade de 
exportar ou importar as manufaturas 
importadas da Europa. Além disso, não 
havia as riquezas minerais da América 
espanhola. 

• Durante as primeiras décadas, 
limitaram-se a uma exploração 
grosseira dos recursos naturais, dando 
origem às primeiras feitorias e a alguns 
grupamentos de brancos, com 
rudimentos de agricultura. 

 



Antecedentes Históricos 
• Três décadas decorreram entre o descobrimento do 

Brasil e a primeira manifestação de interesse da 
Coroa  portuguesa na exploração de sua colônia 
americana.   

Acontecimentos:  
• 1º  o  surgimento, o ápice e o desaparecimento do 

Manuelino como estilo representativo da arquitetura 
desenvolvida com apoio oficial em território 
metropolitano.  

• 2º  o esgotamento do opulento e relativamente 
fácil comércio dos produtos das Índias  

• 3º  D. João III, herdeiro de D. Manoel, encontrou o 
erário vazio e a fazenda real em estado de penúria, 
com uma dívida externa que dobrava a cada quatro 
anos. 



1500 ~1530  Período Inicial de Ocupação 

  Primeiros aglomerados – função   
  de defesa – litoral, modestas  
  feitorias (embriões urbanos) 
 

1530 ~1580  Primeiros Assentamentos 

  Primeiros assentamentos – 
  donatários / colonizadores,  
  controlados pela coroa. 
 

1580 ~1640  Período Felipino 
  Período de dominação espanhola 
 

1640 ~1700  Restauração Portuguesa    Retomada do poder português 

1700 ~1750  Urbanismo Minerador     Descoberta de ouro  



Período Inicial de Ocupação  

1500 ~1530 
• Primeiros trinta anos: não houve                       

iniciativas no sentido de povoar as                          
terras.  

• Existiam somente as feitorias -                              – 
entreposto comercial, construído                                
com fortificações e instalado em                                 
regiões costeiras a fim de policiar o                                 
litoral brasileiro, para intimidar                       
contrabandistas de madeira e demais produtos da 
terra. 

• Fortificações defensivas e depósito de produtos, 
geralmente madeira: Exploração do pau-brasil para 
exportação, feita por indígenas, mudando de lugar à 
medida que as necessidades exigissem. 
 



Primeiros Assentamentos 
1530 ~1580 

• Tentativa de Ocupação da 
Colônia - 

• Produção agrícola e descoberta de 
jazidas – pois as notícias da 
Espanha eram de existência de 
fabulosas minas de ouro e prata e 
madeira. 

• A implantação dos núcleos urbanos 
eram tarefa dos donatários e 
colonizadores, sendo que á coroa 
cabia seu controle e a urbanização. 

• Pontos estratégicos para controle 
e centralização da população. 
 

 



• 1534: Capitanias 
hereditárias.  

• Porções de terra, doadas à 
donatários que iam da 
costa até a linha imaginária 
do Tratado de Tordesilhas 
(1494). 

• Neste período foram 
fundadas várias Vilas. 

• Primeiros aglomerados – 
função de defesa de 
caráter militar, em posição 
de destaque em relação à 
topografia, à beira mar, 
protegidos por 
fortificações: casa forte e 
galpão de depósito 
materiais de exportação. 



• Fundados  sem  preocupação  com  um  plano  prévio,  
os aglomerados surgidos nesse período apresentam 
basicamente as características gerais das cidades 
portuguesas;  

• Trazem em sua formação elementos próprios dos  
modelos medievais árabes e cristãos, já  arraigados e 
inteiramente assimilados pelos colonizadores que, 
não conhecendo forma diferente de construção, 
transferem para a colônia a lembrança que  têm das 
cidades conhecidas do território metropolitano. 

• Com relação aos edifícios: eram todos edificados em  
taipa de mão e cobertos de palha.  

• De traçado irregular, e bem ao gosto lusitano, diferem 
esses núcleos radicalmente daqueles implantados 
pela Coroa Espanhola em sua porção colonial da 
América. 



• A diferença de método do Urbanismo Colonial português 
em relação ao espanhol começa pela legislação.  

• Espanhol: possuíam um código legislativo de âmbito 
geral para ser observado pelos povoadores; 

• Portugueses: limitavam a sua legislação ao que se 
continha nas Ordenações do Reino, que cuidavam antes 
dos Edifícios e Servidões como  limitação ao  direito de 
propriedade do que de como atuar para fundar cidades. 

• A fundação de cidades no Brasil era considerada como 
sendo “cada caso um caso”, para  cada  cidade  ou  vila a 
ser implantada, especificidades que deveriam ser 
respeitadas e trabalhadas de forma individual.  

• Com o tempo as Cartas Régias foram definindo preceitos 
que acabaram por se constituir em um corpo de doutrina. 



• Apesar disso, o sentido do provisório e do fugaz com que 
os colonos encaravam o território revelava-se na forma 
como encaravam os núcleos urbanos aí  existentes.   

• Sendo  a  economia  
eminentemente agrária, 
fica  fácil também 
observar que o principal 
da vida dessa população 
se encontrava não nas 
cidades, mas no meio 
rural, nas fazendas e nos 
engenhos, fazendo com 
que os núcleos e as  casas  
urbanas permanecessem  
desabitados  durante  
grande  parte  do  ano. 



Ocupação do Território Brasileiro 
• Levando as cidades a  

terem vida ativa quase que 
apenas durante os períodos 
de festa  religiosa  e  de  
comercialização  das  
safras,  quando  chegavam  
navios  da Europa, com 
grandes carregamentos de 
produtos supérfluos. 

• A urbanização colonial brasileira passa basicamente 
por  três etapas de evolução, que correspondem ao 
período Filipino  (1580-1640), o da Restauração 
Portuguesa (1640-1700) e o do Urbanismo Minerador 
(1700-1750).  



Ocupação do Território 
Brasileiro 

1580 ~1640 – PERÍODO 
FILIPINO 

• Período constituído pela 
influência e governo 
espanhol sob as terras 
portuguesas – “união 
peninsular”. 

• União  Portugal  e  Espanha  
sob  uma mesma Coroa:  

• Adoção, no Brasil, das 
determinações Filipinas,  
tanto na arquitetura 
quanto nas questões  
urbanas 



  

• Favorecimento de uma certa movimentação 
dentro do  território, da qual saiu lucrando o 
Brasil, com relação  ao que seriam suas futuras 
fronteiras 

• No que se refere à implantação, em território 
brasileiro, de núcleos urbanos com traçado 
baseado na legislação  espanhola, o que se tem 
é uma modificação quase  radical na forma 
como os aglomerados eram tratados pelos 
portugueses até então. 
 

• Cidades coloniais espanholas: 
– Traçado regular: tabuleiro de ruas retilíneas, que definem 

quarteirões iguais, quase sempre quadrados. 
– Ao centro, suprimindo-se ou diminuindo algumas quadras, forma-

se a Praça, sobre a qual se debruçam os edifícios mais 
importantes: a igreja, o paço municipal e as casas dos colonos e 
mercadores mais ricos. 



Guadalajara,  
México 



1) O que se estabelece no momento de fundação 
não é um organismo em três dimensões, mas 
somente a grade. Não eram previstas a 
construção de edifícios a curto prazo, tal qual na 
Idade Média. 

2) A cidade pode crescer e o tabuleiro poderia ser 
reproduzido em qualquer uma das direções. O 
limite da cidade é sempre provisório, não havia 
necessidade de muros (à exceção das cidades da 
costa). 

3)  A uniformidade do tabuleiro não permite 
adaptações ao caráter dos lugares.  

4) O desenho inicial estabelecido no século XVI 
pode servir de modelo para o crescimento da 
cidade até o Século XIX. 



• A organização espacial que a Coroa espanhola 
escolhe, ou antes define, para a  implantação de 
suas cidades na  colônia reflete todos os 
aspectos da dominação hispânica.  

• Quando os espanhóis fundavam uma cidade, 
seguiam  à risca as minuciosas prescrições do 
Conselho das Índias.  

• Os planos eram traçados segundo um modelo 
geométrico: 
– Apresentavam inicialmente uma praça central, a Praça Maior ou 

Praça de Armas;  

– um  conjunto de praças secundárias, definidas segundo 
interesses predeterminados;  

– conjunto de ruas dispostas em xadrez, que delimitavam as 
quadras residenciais. 



• Em seguida os espaços urbanos eram divididos entre 
os diversos habitantes;  

• delimitavam-se áreas para os principais edifícios e 
ordens religiosas.  

• Levava-se  em  conta,  no  dimensionamento  dos 
espaços, que a praça principal deveria  ter seu  
tamanho proporcional ao número de  habitantes  da  
cidade,  considerando  aí  também  a  possibilidade  
futura  de crescimento, posto que esse era um dos 
seus principais objetivos. 

• No que diz respeito ao Brasil, a política espanhola 
não modifica as relações administrativas pré-
existentes com a Coroa Portuguesa.  



Ocupação do Território Brasileiro 

• Nenhuma autoridade portuguesa foi substituída, 
havendo mesmo o incentivo para que 
permanecessem  nos cargos públicos os portugueses 
que neles já se  encontrassem. 

• Era objetivo espanhol considerar Portugal não como  
um pais conquistado mas como um território 
pertencente à Coroa espanhola, mesmo que, em  
relação às terras americanas ficasse bem clara a 
repartição que fazia crer ser aí espanhol o que era 
espanhol e português o que já de longa data era 
português. 

• Como consequência, a ocupação do território passa a  
ser orientada segundo três movimentos básicos: 



• O  primeiro  vem  no  sentido  de  garantir  uma 
ocupação  otimizada  da  região  norte,  garantindo  um  
controle  em  relação  à penetração  pelo  Amazonas,  o  
que  de  certa  forma  promovia  um  serviço  de 
retaguarda  espanhola,  evitando  o  contrabando  e  a  
ocupação dessa  região  por outras nações europeias. 



• O segundo movimento de ocupação diz respeito à 
situação externa da  colônia.  

• Portugal era aliado da Holanda, inimiga política da  
Espanha. Em consequência, estabelece-se uma  
relação de inimizade também entre os dois, passando  
a Holanda a atacar as feitorias portuguesas da África,  
impedindo o abastecimento de mão-de-obra escrava  
para os engenhos nordestinos. Posteriormente, os  
ataques passam a ser dirigidos diretamente ao 
território brasileiro, no sentido de tentar impedir o 
desenvolvimento da indústria açucareira. 

• O terceiro, a falta de escravos africanos proporciona 
aos paulistas a organização de expedições  que  
circulam pelo  interior  da  colônia em busca de um  
outro  tipo de mão-de-obra, o escravo  índio, para os 
serviços dos engenhos nordestinos.  
 



• Em 1621 criou-se na 
Holanda a Companhia 
Privilegiada das Índias 
Ocidentais destinada a 
agir nos domínios 
ultramarinos de Portugal e 
Espanha.  

• O Brasil, cujo litoral já 
vinha sendo visitado pelos 
holandeses atraídos pelo 
pau-brasil e pelo açúcar, 
tornou-se o alvo imediato 
da ação da Companhia.  

• A primeira tentativa 
holandesa foi na Bahia, 
cuja cidade do Salvador foi 
atacada em maio de 1624.  



• Em 1630 os holandeses apossaram-se 
inicialmente de Pernambuco e aos poucos 
foram estendendo suas conquistas para o sul 
até Sergipe e para o norte até Maranhão.  
 



Ocupação do Território Brasileiro 
• Em princípio, o objetivo principal dessas expedições 

eram os aldeamentos  jesuítas em território  espanhol. 

• A  união  das  coroas  facilitou  o  controle espanhol no 
litoral brasileiro.  

• O interior ficou fora do 
controle do poder e 
inteiramente nas mãos 
dos bandeirantes, o que 
de certa  forma  vai 
interferir, ou definir,  os  
limites  entre  as  
colônias  portuguesa  e  
espanhola,  no  
momento seguinte. 

 



Ocupação do 
Território 
Brasileiro 

• Os núcleos urbanos  
remanescentes do primeiro 
século apresentam uma 
característica bem peculiar, 
que é a localização, 
geralmente no alto de uma 
colina,  demonstrando a 
clara preocupação com a 
defesa.   

• Salvador, primeira cidade 
brasileira e única a ser  
implantada como  tal sem 
passar pelas condições de 
povoado ou vila, recebeu 
previamente um projeto 
elaborado em Portugal por 
um  engenheiro militar. 

  



Ocupação do Território Brasileiro 

•  Isto  que  faz com que  
se apresente com uma  
tendência ao traçado  
renascentista.   

• De  um  modo  geral,  
vários  outros  núcleos  
vão  seguir  o mesmo 
padrão de organização 
espacial, como foi o 
caso de São Paulo e do 
Rio de Janeiro. 



     
Traçado: 
• Até 1580, as vilas como São 

Paulo, Olinda e Vitória 
tinham traçados irregulares. 
Mas Salvador, como “cidade 
real”, foi criada com 
características diferentes. 

• Para traçá-la, veio de 
Portugal o mestre de 
fortificações Luiz Dias, que 
trouxe diretrizes da Corte 
sobre o modo de proceder.  

• A cidade teve desde o início 
ruas retas e seu desenho 
aproximava-se, nos terrenos 
planos, do clássico tabuleiro 
de xadrez. 
 



• Um esquema semelhante foi adotado em São Luiz do 
Maranhão e Filipéia (João Pessoa). 

• O que pode ser considerado como o grande avanço 
desse período vai  ser  a  presença  de  arquitetos  e  
de  engenheiros militares acompanhando as iniciativas  
governamentais,  promovendo  melhores  condições  e  
padrões  de qualidade nos núcleos urbanos.  

     

Filipéia  
(João Pessoa). 



• Com relação à arquitetura, o período espanhol foi  
caracterizado por um esforço em substituir 
construções simples do período anterior por outras 
de melhor qualidade e feitura, principalmente no 
que se refere a materiais construtivos, com a 
substituição do barro pela pedra.   

• Durante o período filipino, cerca de 16 novos  
núcleos foram implantados em território brasileiro, 
contra  onze do período anterior, estando divididos 
entre os de  interesse espanhol, situados 
principalmente nas regiões norte e nordeste, e os 
considerados como sendo “boca de  sertão”, como 
Mogi das Cruzes e Santana do Paraíba,  utilizados 
como apoio pelos bandeirantes paulistas em suas 
incursões pelo interior do continente. 

  



A Escolha dos 
Sítios 

• O sítio de uma vila ou cidade é 
o local onde está sendo 
assentada. 

• As cidades ou vilas fundadas 
antes de 1580 foram 
assentadas sobre colinas que 
facilitassem sua defesa pela 
altura e o controle das vias de 
acesso, principalmente as 
marítimas e fluviais. Variavam 
as alturas das colinas, mas os 
sítios eram  praticamente 
iguais. 



 



• Durante o domínio espanhol 
(1580-1640), estabelecido o 
controle ibérico sobre todo o 
litoral, tornaram-se comuns as 
vilas e cidades com sítios 
escolhidos em terrenos planos. 

• Ou quase planos, como Cabo 
Frio, João Pessoa, Ubatuba, São 
Sebastião, Parati, Parnaíba e 
Mogi das Cruzes. 

• Na Bahia, o desenvolvimento do 
comércio obrigou a criação 
artificial de uma nova área 
urbana, na Cidade Baixa. Em 
locais como Ilhéus e Porto 
Seguro formaram-se 
rapidamente novas áreas 
urbanas, nas baixadas. 



Ocupação do Território Brasileiro 
Os limites impostos pelos sítios mais antigos obrigaram muito 
cedo as adaptações importantes, em núcleos cuja população se 
expandia. O Rio de Janeiro praticamente se transferiu do 
Morro do Castelo para a praia. 



Ocupação do Território Brasileiro 
• Considerados como detentores de uma certa 

liberdade em relação à política do  litoral, e  
consequentemente da metrópole,  esses  paulistas  do  
sertão apresentavam uma arquitetura de cunho  rural, 
desenvolvida com características próprias,  divorciada  
daquela  litorânea,  e  obedecendo  a  um  programa  
rígido em relação às suas necessidades, mas ao 
mesmo tempo mais livre, se comparada à residência  
rural  implantada  em  outras  regiões  da  colônia.   
 

• Essa  liberdade  e independência  aparece  também  na  
organização  dos  núcleos  aí  implantados, que  
surgem  sem  qualquer  interferência  quer  do  poder  
português quer do espanhol, obedecendo  
unicamente aos interesses e  às necessidades  dessa 
população planaltina. 

   



• Tal  situação, só apresentará modificações  
significativas  por  volta  do  ano  1700,  com  o  
início  da mineração  nas Gerais  e  do movimento  
denominado  “torna  viagem”,  quando  os 
paulistas,  voltando  com  o  ouro  das  regiões  
mineradoras,  instalam-se  de preferência nos 
núcleos urbanos do interior paulista. 
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