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Resumo 

O impulso à urbanização da capitania de São Paulo durante a administração de D. Luís 

Antônio de Sousa Botelho Mourão, quarto Morgado de Mateus (1765-1775), levou a uma 

produção mais intensa de mapas relativos a núcleos urbanos. Na historiografia geral sobre 

iniciativas urbanas promovidas durante o consulado pombalino, a cartografia tende a ser vista 

como evidência do caráter planejado dos traçados de novas vilas e povoações. O objetivo 

desta comunicação é investigar alguns dos modos pelos quais plantas e outras representações 

cartográficas atuaram na urbanização da capitania de São Paulo entre 1765 e 1775. A partir de 

exemplares da cartografia remanescente daquele período – em grande parte relativa ao Forte 



do Iguatemi – e da documentação escrita pertinente aos núcleos em questão, procura-se 

destacar os diversos significados assumidos pelos desenhos nos contextos de sua elaboração e 

circulação. A análise levou a ver as representações urbanas em relação contínua com as 

práticas de implantação urbana, sem que se observasse uma fase nitidamente definida para 

planejamento urbano.   
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A terra figurada: a cartografia na implantação de núcleos urbanos na 

capitania de São Paulo, 1765-1775.
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Plantas de povoações, fachadas urbanas e representações de terrenos passaram a circular com 

mais freqüência na capitania de São Paulo a partir de 1765. A produção de mapas de diversas 

naturezas foi parte de um novo momento na urbanização dos territórios luso-americanos já 

desde meados do século 18. Em meio às tensões do processo de demarcação de fronteiras com 

os espanhóis, a necessidade de reafirmar a soberania da Coroa portuguesa levou a um esforço 

amplo no sentido de defender, povoar e mapear novas áreas. Nesse contexto, em 1765, a 

capitania de São Paulo foi restaurada como unidade administrativa autônoma, tendo a 

atribuição de atuar na defesa do Rio Grande e contribuir para a ampliação dos domínios 

portugueses ao Sul. Até então, a rede urbana de São Paulo contava com uma cidade, dezoito 

vilas e trinta e oito freguesias distribuídas em terras dos atuais estados de São Paulo e Paraná. 

Durante a administração do governador e capitão-general D. Luís Antônio de Sousa Botelho 

Mourão, quarto Morgado de Mateus (1765-1775), a malha administrativa foi estendida com a 

elevação de dez vilas e a fundação de cerca de quinze freguesias.  

Numa historiografia recente na área de urbanização, o intenso impulso à criação urbana 

durante o consulado pombalino é vinculado ao reforço no controle da Coroa portuguesa sobre 

a configuração de traçados urbanos produzidos em diferentes pontos de seus territórios 
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(Delson, 1997; Moreira, 2003; Reis Filho, 1987; Teixeira e Valla, 1999). Plantas e desenhos 

de núcleos urbanos criados ou reformados naquele período tendem a ser vistos como 

evidência do caráter planejado das iniciativas oficiais no campo da urbanização.  

O objetivo desta comunicação é investigar os modos pelos quais plantas e outras 

representações gráficas atuaram na urbanização da capitania de São Paulo entre 1765 e 1775. 

Procura-se evitar a dicotomia entre planejamento e realização, buscando-se destacar os 

diversos significados assumidos por mapas de povoações em relação com os contextos em 

que foram produzidos. 

 

Os desenhos do Forte do Iguatemi e da Vila de Lajes 

 

Plantas ou desenhos pertinentes a núcleos urbanos na capitania de São Paulo durante a 

administração do Morgado de Mateus são raros. Entre as iniciativas promovidas nesse 

período, a mais bem documentada em desenhos foi o Forte do Iguatemi. De acordo com a tese 

da “diversão pelo Oeste” defendida pelo governador Morgado de Mateus, a construção do 

Forte tinha intenção de fazer os espanhóis desviarem parte de suas forças para aquela região 

do Mato Grosso, o que acabaria por enfraquecê-los nos combates ao Sul. O Forte foi 

concebido também como pólo de ocupação de espaços fronteiriços a Oeste e base para avanço 

das fronteiras até o rio Paraguai.  

Embora não se conheça um projeto da praça-forte, sabe-se pelo relato do sargento-mor 

Teotônio José Juzarte que o capitão de infantaria do Rio de Janeiro, João Álvares Ferreira, foi 

enviado para o Iguatemi “com caráter de engenheiro” e “delineou” a fortificação “conforme a 

regra da arte [de fortificar]”(Juzarte, 2000: 75). Em fevereiro de 1768  João Álvares Ferreira 

chegou ao Iguatemi e, junto com o capitão-mor João Martins Barros, examinou o lugar onde 

seria feita a fortificação. As obras iniciaram-se no mesmo mês.  

Um raro desenho relativo ao estágio inicial das obras do Iguatemi foi incluído junto a cartas 

escritas por oficiais da Praça nos primeiros meses de 1768. Não há assinatura, mas pode-se 

aventar que o desenho tenha sido feito pelo capitão João Álvares Ferreira. Representou-se o 

momento em que se construíam as fundações da muralha e os terrenos estavam sendo 

desbastados para dar lugar à demarcação das ruas (figura 1). Três baluartes apresentam 

feições simétricas e regulares, mas, junto ao rio Iguatemi, a configuração da muralha torna-se 

irregular e permanece aberta. Esse desenho sugere uma possível inspiração em esquemas 

eruditos de fortificação abaluartada, mas também permite supor que uma parte do aspecto do 

Forte foi sendo decidida no próprio terreno. 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Croqui das obras do Forte do Iguatemi, 1768. 

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 25, D. 2432. 

 

 



 
 

Figura 2: [JUZARTE, Teotônio José]. Planta da Praça de N. Sra dos Prazeres do Rio 

Guatemy..., 1769. 

Fonte: Reis Filho (2000: 245). 

 

Outra fonte de informações sobre a configuração do Iguatemi em seus momentos iniciais 

provém do Diário e da série cartográfica deixados pela expedição do sargento-mor Teotônio 

José Juzarte de 1769. Um dos desenhos atribuídos a Juzarte é uma planta do Forte na qual se 

mostram os muros da fortificação circundados por um patamar externo e já se vê a 

demarcação das quadras (figura 2). Mas, conforme o relato do sargento-mor, a obra achava-

se ainda “só principiada”, podendo-se entrar ou sair do Forte “quase por toda a parte” e as 

casas existentes “eram poucas, fabricadas da mesma sorte de parede de mão e os tetos de 

capim” (Juzarte, 2001: 76). As feições da arquitetura devem ter sido em grande parte 

determinadas por conhecimentos e técnicas autóctones de escravos, índios e mamelucos 

encarregados dos trabalhos de construção. 

Em 1770, com a saída do capitão João Álvares Ferreira do Iguatemi, foi necessário solicitar 

um oficial engenheiro “para delinear e construir o muito que ali há a fazer”. (Documentos 

Interessantes para a História e Costumes de São Paulo, doravante referidos como DI, 1901: 

303-306). Outros oficiais militares presentes na praça devem ter assumido a direção das obras. 

Ainda em 1770, cogitou-se elevar o Iguatemi a vila, considerando-se que havia ali número 



suficiente de habitantes e casas “formadas e arruadas na forma que tem determinado” o 

Morgado de Mateus (DI, 1902: 116-120). Se essa menção não tiver sido mera formalidade, 

então o governador também interveio na configuração do Forte.  

Em 1774, o engenheiro militar José Custódio de Sá e Faria partiu em viagem ao Iguatemi 

com ordens de examinar o estado em que se encontrava o Forte. Mas, já num contexto de 

crescente descrédito das autoridades metropolitanas em relação à estratégia de “diversão pelo 

Oeste”, não se aplicou empenho em concluir as obras. Uma planta realizada por Sá e Faria 

entre 1774 e 1775 já traz a distribuição das construções no interior do Forte (figura 3). As 

linhas principais da muralha são similares ao que havia sido representado nos desenhos antes 

mencionados, mas os patamares externos parecem estar menos adiantados do que o desenho 

de Juzarte realizado anos antes sugeriu, além de haver algumas diferenças no traçado das 

quadras. A construção dos baluartes e muros estaria ainda no início.
 
De acordo com um 

ofício redigido por Sá e Faria em 1775, não haviam então sido feitos mais do que um flanco e 

uma parte da face de um parapeito (Biblioteca Nacional de Portugal, códice 4530).  

Os desenhos conhecidos do Forte do Iguatemi parecem ter tido como principal função 

informar sobre o andamento das obras, ainda que pudessem também trazer elementos que 

viriam ainda ser construídos. Há indícios de que alguns aspectos da configuração formal do 

Forte foram sendo definidos por agentes diversos ao longo dos trabalhos de construção. 

 

Figura 3: SÁ E FARIA, José Custódio de. Demonstração da Praça de N. Sra. dos Prazeres do 

rio Igatemi.  



Fonte: SÁ E FARIA, José Custódio de. [Plantas da Praça de Nossa Senhora dos Prazeres], 

1774-1775. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Cart. 168420, fl. 4.  

 

 

 

Figura 4: Planta da villa de Nossa Senhora dos Prazeres na paragem da fortaleza dos campos 

das Lages..., 1769. 

Fonte: Museu Histórico Thiago de Castro. 

Entre os desenhos remanescentes do período da administração do Morgado de Mateus, existe 

também uma planta de Lajes datada de 1769, de autoria desconhecida e ainda pouco 

divulgada (figura 4). A povoação de Lajes foi concebida como posto estratégico na principal 

rota de comunicação com o Sul, o caminho de Viamão, com os objetivos de evitar possíveis 

ataques castelhanos e de constituir uma base de avanço na direção do Oeste.  

Em 1768, o capitão-mor Antônio Correia Pinto foi instruído pelo Morgado de Mateus sobre o 

modo de agir para estabelecer o traçado urbano. Recomendou-se então “formar as primeiras
 

casas nos ângulos das quadras, de modo que fiquem os quintais para dentro a entestar uns 

com os outros” (DI, 1940: 211). Ainda em 1768, o Morgado de Mateus deu ordens aos 

moradores de Lajes para que fizessem suas casas na vila, em local demarcado por Antônio 

Correia Pinto, a quem o governador tinha dado “a forma da sua planta” (DI, 1940: 212).  

O desenho de Lajes de 1769 apresenta duas praças, uma para a igreja e outra para a casa de 

Câmara. As casas estão espaçadas a intervalos regulares e distribuem-se de modo simétrico 

em relação a um eixo central determinado pela igreja. Pode-se ver que as casas seriam 

elementos de estruturação das quadras, tal como havia sido recomendado nas instruções 



escritas do Morgado de Mateus ao capitão-mor. Mas, foram também representados elementos 

que não estão subordinados à mesma lógica de ordenação dos edifícios em torno das praças. 

Num dos extremos da vila, o rancho do capitão-mor Antônio Correia Pinto, uma ferraria e 

uma senzala configuram um outro espaço aberto. Nas proximidades dessas construções há 

uma olaria e várias pequenas habitações para escravos dispersas pelo terreno. 

Ao que parece, a planta de 1769 expressaria uma possível síntese entre as expectativas de 

habitantes de maior prestígio social e as determinações formais impostas pelo governador 

Morgado de Mateus. O desenho serviria para orientar a implantação urbana, regular a 

distribuição de lotes e apresentar a Dom Luís Antônio de Sousa o andamento dos serviços. O 

Morgado de Mateus também enviou a mesma planta a Lisboa para informar sobre os 

trabalhos de estabelecimento da povoação. 

 

Os desenhos na documentação escrita 

 

Na correspondência entre o governador Morgado de Mateus e agentes locais encarregados de 

tarefas ligadas à urbanização ou entre o governador e autoridades de Lisboa, há menção a 

desenhos relativos não só ao Forte do Iguatemi e a Lajes, mas também a Guaratuba, 

Mojiguaçu, Caraguatatuba, Iapó, Itapeva da Faxina e Santo Antônio do Registro. Conforme 

uma anotação no Diário de governo, o governador Morgado de Mateus mandava fazer 

“plantas para a boa direção das ruas e agrados dos prospectos das novas povoações” (Casa de 

Mateus, Diário de governo, v. 2, p. 17). Embora os desenhos conhecidos sejam poucos, a 

documentação escrita traz referências adicionais sobre o modo como plantas e vistas 

poderiam atuar no processo de urbanização da capitania de São Paulo. 

Já em 1765, Dom Luís Antônio sugeriu ter feito ele mesmo um esquema do traçado urbano da 

futura povoação de Guaratuba, situada no litoral sul: “delineei a formalidade das ruas e 

praças; e o sítio em que deviam edificar para que fosse mais sadia e lograsse a boa exposição 

aos raios do Sol” (DI, 1952: 159-160). A intenção seria garantir a salubridade da configuração 

urbana. Os desenhos poderiam nortear a demarcação das construções no terreno. É o que 

sugere um trecho das ordens do Morgado de Mateus para Caraguatatuba, no qual o 

governador determinou “arruar as casas pelo modo que consta do papel junto por mim 

rubricado, delinea[n]do desde já o lugar para a casa de Câmara, cadeia e demais edifícios 

públicos” (DI, 1940: 330).  

Mas, antes mesmo de se iniciarem os trabalhos de implantação, a administração da capitania 

teve de lidar com o problema de arregimentar povoadores para os novos núcleos, disputar o 



controle de terras, buscar colaboradores dispostos a contribuir com os custos de construção e 

ainda garantir o andamento dos trabalhos em locais muitas vezes distantes de centros 

administrativos. O governador Morgado de Mateus procurou organizar o modo de se 

conduzirem os trabalhos. Em instruções ao capitão-mor Lourenço Ribeiro de Andrade sobre o 

estabelecimento de novos núcleos no termo da vila de Curitiba, determinou-se:  

“...levar os casais a fundar a igreja em sitio seco, alegre e desembaraçado, abrir-lhe 

praça quadrada, cordear as ruas muito direitas, com suas travessas, formando quadras 

largas, para poder nas casas haver quintais, plantar logo estacões e fundar nos ângulos 

ou cantos das ruas as primeiras casas, que logo fique figurada a terra na sua direitura 

para que seja mais agradável a sua vivenda...” (DI, 1943: 104-106). 

Depois de se reunirem as famílias de povoadores em um determinado sítio, os trabalhos 

deveriam começar pela construção da igreja. A definição do traçado da praça e das ruas 

precederia as demais edificações. O sistema de cordeação asseguraria o alinhamento retilíneo. 

E, assim como se estabeleceu para Lajes, as primeiras casas deveriam ser feitas nas esquinas 

dos quarteirões.  

No mesmo dia, foram transmitidas recomendações similares para a implantação de Guaratuba, 

acrescentando-se que seria enviado “um prospecto da figura das casas, para que todas sejam 

feitas pela mesma planta, para ficar a terra mais bonita” (DI, 1943: 107-109). Essa ordem 

sugere intenção de impor regularidade às fachadas, o que foi associado a uma qualidade 

estética. Também quando se cogitou transferir a freguesia de Mojiguaçu para um novo sítio 

estabeleceu-se que as casas dos moradores teriam de ser feitas “segundo o delineamento e 

figura que se tiver determinado” (DI, 1940: 292). A julgar por desenhos realizados para 

padronizar casas em outras regiões, como, por exemplo, na vila de São José no Rio Grande, a 

regularidade de fachadas consistiria basicamente na alternância rítmica de cheios e vazios. 

No processo de instalação de novos núcleos, documentos escritos e desenhos vieram enfatizar 

princípios de ordem e regularidade geométrica, mas não parece ter havido a imposição de 

modelos rígidos de traçado. Uma carta do governador Morgado de Mateus ao ajudante de 

ordens Afonso Botelho de Sampaio é expressiva do modo como os desenhos deveriam ser 

empregados na implantação urbana:  

 “remeto a vosmecê o plano de como se devem formar as quadras nas povoações, vosmecê 

diminuirá ou acrescentará aquilo que vir é mais conveniente, porque da forma que explico no 

dito plano fica logo a terra formada na sua grandeza e precavido que pelo tempo adiante não 

entortem as ruas como costumam” (DI, 1978: 58-59).  



É provável que esse desenho indicasse o modo de formar as quadras a partir da construção 

das casas em suas esquinas, conforme recomendaram as determinações escritas antes 

mencionadas. Um mesmo plano serviria de referência para mais de um traçado e, na prática 

de estabelecimento das povoações, poderia ser ampliado ou reduzido, de todo o modo 

assegurando a regularidade geométrica da estrutura urbana. Em carta a oficiais da Câmara de 

Curitiba sobre a intenção de “fundar ou acrescentar vilas e aldeias” também se fez referência 

ao envio de uma planta que poderia servir para orientar a implantação de mais de uma 

povoação.(DI, 1953: 137-138). Esses desenhos parecem ter um sentido fluido, podendo ser 

utilizados numa diversidade de situações, a depender também da ação do agente encarregado 

de implantá-los.  

Em conclusão, nessa breve análise da atuação de desenhos na urbanização da capitania de São 

Paulo, pôde-se ver que, junto com ordens escritas, plantas e vistas serviram ao propósito de 

impor um certo controle sobre o desenvolvimento de formas urbanas, tanto antes do início das 

obras como ao longo dos trabalhos de construção. Os desenhos não tinham sentido fechado e 

poderiam interagir com as exigências de situações específicas de implantação urbana. Desse 

modo, não se configurava uma etapa de planejamento nitidamente distinta da construção. As 

representações de núcleos urbanos tinham ainda a importante função de relatar o andamento 

de serviços conduzidos em locais distantes da sede do governo. O governador Morgado de 

Mateus reconhecia que os desenhos eram mesmo um recurso de grande valia, conforme 

escreveu em carta à sua esposa D. Leonor de Portugal sobre a educação de seu filho: “Não se 

esqueça de mandar ensinar a José [Antônio de Sousa] latim e a debuxar, cuja arte a mim me 

tem servido mais que todas” (Apud Bellotto, 2007b: 214). 
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