
O objetivo do colóquio, que congrega 
pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros,  é partir do atual estado 
da arte para compor caminhos teóricos 

e metodológicos que avancem a 
produção científica sobre a urbanização 

latino-americana do passado.
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LANÇAMENTO DO SITE MAURICIO ABREU

Este site é dedicado ao geógrafo Maurício de Almeida Abreu e 
objetiva dar continuidade ao reconhecimento, à divulgação e ao 
desdobramento do seu trabalho, desenvolvido sobretudo no 
campo da Geografia Histórica, ao mesmo tempo em que realiza 
um de seus desejos: a disponibilização on line de um banco de 
dados referente à estrutura fundiária do recôncavo da baía de 
Guanabara entre os séculos XVII e XVIII.

O site traz informações muito relevantes sobre a vida e a 
trajetória acadêmica de Maurício, com um rico material 
iconográfico que ilustra momentos desde a sua infância até as 
recentes homenagens que recebeu, passando por seu douto-
rado nos Estados Unidos, sua atuação docente e como 
pesquisador na UFRJ e seu pós-doutoramento na Europa. São 
indicados todos os seus principais trabalhos, entre livros (como 
autor ou organizador), capítulos de livros e artigos, e disponibi-
lizados artigos e resenhas sobre suas obras.

A disponibilização irrestrita de seu banco de dados que, como 
ele próprio afirmou, organizou com tanto esforço, “num 
trabalho exaustivo”, constitui uma iniciativa ímpar, pois 
proporciona a toda a comunidade acadêmica o levantamento 
completo de todas as referências da base fundiária (escrituras 
de “chãos”, “chácaras” e “terras”) de 1635 a 1770 na área do 
recôncavo da baía de Guanabara, oferecendo assim condições 
para a continuidade do vasto plano de trabalho que ele tanto 
almejava dar prosseguimento, após a consecução de sua maior 
obra, “Geografia Histórica do Rio de Janeiro – 1502-1700”.
             

Rogerio Haesbaert

Organização:
Profª Doralice Sátyro Maia
Ms. Luciana Alem Gennari

Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano e Regional



LAURENT VIDAL
Historiador, professor da Universidade de La Rochelle e diretor-adjunto 
do Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique

As cidades francesas do Novo Mundo (séculos 
XVI-XVIII): em busca de uma experiência  
esquecida

Mesmo excluída da partição do Novo Mundo entre Portugal e 
Espanha, a França tentou instalar-se nas Américas, notadamente 
a partir da fundação de cidades. A partir de uma estratégia 
visando a instalação nas margens e ângulos mortos do Novo 
Mundo (do sul ao norte do continente, como nas ilhas), a França 
vai aos poucos impor suas formas no Novo Mundo. Hoje, algumas 
cidades como Québec, Montréal, La Nouvelle Orléans, Fort de 
France, Port-au-Prince… testemunham desta prática urbanística 
singular, enquanto os nomes de outras ficaram no imaginário, 
como Fort-Coligny e Saint-Louis du Maragnan no Brasil ou 
Fort-Caroline e Charlesfort na Florida. Pretendo, nesta apresenta-
ção, resgatar os grandes momentos desta experiência original, 
frequentemente negligenciada nas pesquisas comparativas sobre 
o urbanismo europeu no Novo Mundo. Entre os primeiros funda-
dores de feitorias (no século XVI) e as intervenções urbanísticas 
dos engenheiros do rei (nos séculos XVII e XVIII), definir a 
singularidade da forma e da significação política e social das 
cidades francesas nas Américas.

ROBERTO LOBATO CORRÊA

Segregação residencial na América Latina no 
passado

Entre 1501 e 1900 a segregação residencial na América Latina 
apresentou dois padrões espaciais que, simultaneamente, 
refletiam e condicionavam a vida social e política das cidades. O 
primeiro padrão, vigente entre 1501 e 1850, estava fortemente 
ancorado nas Leis das Indias. Caracterizava-se pela localização 
da elite no centro, em torno da Plaza de Armas, apresentando 
diminuição do status social à medida que a distância ao centro 
aumentava. O segundo padrão, vigente após as grandes 
transformações econômicas, políticas e sociais da 2ª metade do 
século XIX, caracterizava-se pela deterioração residencial do 
centro, pela acentuação da periferização das camadas pobres e 
pela formação de setores de amenidades, habitados pelas elites 
e classes médias altas. Os dois padrões eram funcionais aos 
respectivos tipos de sociedade da cidade latino-americana.

Geógrafo e professor titular em Geografia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro

RENATA MALCHER DE ARAÚJO
Arquiteta, professora da Universidade do Algarve e pesquisadora do 
Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa

Geografias descritas: cidades, vilas e povoações 
nos roteiros e corografias do final do século XVIII 
e início do XIX

No famoso livro de Ítalo Calvino As Cidades Invisíveis é a 
narrativa de Marco Polo que faz surgir aos olhos do grande 
Kublai Kan as muitas cidades do seu império. Cidades as quais o 
imperador nunca viu e que contempla apenas oniricamente 
vendo-as através da palavra viajante de Polo. Os roteiros e 
corografias partilham desta vontade de dar a ver o espaço pela 
palavra, com a pretensão acrescida de garantir que o que dizem 
corresponde à verdade da experiência vivenciada. A intenção da 
comunicação é discutir, através de alguns destes textos, 
aspectos da imagem do urbano no Brasil entre o final do século 
XVIII e o início do XIX. A maioria das descrições são sucintas e 
repetem certos padrões textuais. Mas aqui e ali surgem 
informações detalhadas e precisas e até projectos de novas 
povoações. Para além dos aspectos que se relacionam directa-
mente com a percepção das cidades e do território, importa 
sobretudo analisar o peso detido pelo ideário urbano nas suas 
várias facetas, entre as representações pragmáticas e as 
utópicas.            

MARIA STELLA BRESCIANI
Historiadora e professora titular em História Contemporânea da 
Universidade Estadual de Campinas

Percursos topográficos e afetivos pela cidade de 
São Paulo. Memorialistas, viajantes, moradores 
antigos e atuais, literatos e poetas

“Saber orientar-se numa cidade não significa muito. No entanto, 
perder-se numa cidade, como alguém se perde numa floresta, 
requer instrução”, afirmou Walter Benjamin ao dispor para o 
leitor suas lembranças da Berlim de 1900. “Nesse caso”, 
prossegue, “o nome das ruas deve soar para aquele que se 
perde como o estalar do graveto seco ao ser pisado, e as vielas 
do centro da cidade devem refletir as horas do dia tão nitida-
mente quanto um desfiladeiro. Esta arte aprendi tardiamente...” 
Ao aceitar o conselho de Benjamin, procuro acompanhar os 
modos pelos quais os habitantes da cidade, de procedência tão 
diversa, como os da cidade de São Paulo na primeira metade do 
século XX, se apropriaram do território urbano em seus trajetos 
para o trabalho e no trabalho, no divagar prazeroso do lazer e 
nos percursos cuidadosamente traçados pelos viajantes, e 
representaram em várias linguagens essa apropriação topográ-
fica e afetiva. Compuseram camadas de memórias esparsas e 
comportamentos temporais que conferiram singularidade a 
“lugares”. Trata-se da conquista sutil do território, porém não 
menos evidente aos olhos do leitor em sua estratégia de 
apropriação do que as representações cartográficas tão caras à 
geografia, com a qual estabelece um diálogo.

RAMON GUTIÉRREZ
Arquiteto, professor honorário em diversas universidades latino-
americanas e europeias e fundador do Centro de Documentación de 
Arquitectura Latinoamericana

Referencias sobre el urbanismo academicista 
“beaux arts” en Sudamérica entre 1880 y 1920
Las ciudades hispanoamericanas prologarían en la primera mitad 
del siglo XIX la traza colonial siguiendo las pautas de los 
topógrafos y agrimensores que organizaron los ensanches o 
multiplicaron colonias agrícolas y nuevos poblados. Las antiguas 
ciudades coloniales tuvieron procesos de descentralización al 
amparo de las nuevas tipologías arquitectónicas del sistema 
escolar, sanitario y de uso intensivo del espacio público. La 
apropiación de los bienes de la Iglesia posibilitó a los nuevos 
estados y a los municipios  transformaciones importantes. El 
academicismo francés trasladó los principios de la composición y 
el diseño arquitectónico a los proyectos urbanos, potenciando 
tres elementos estructurales: higiene urbana, tráfico y estética 
edilicia. La vertiente inglesa apostó por la ciudad jardín y el 
pensamiento alemán por el funcionalismo codificado. La ciudad 
americana fue un nuevo laboratorio de ensayo.

THOMAS CALVO

Salvo aspectos concretos (“la municipalización”, la territoriali-
dad…), salvo algunos casos precisos y prestigiosos (Cuzco, 
Tlaxcala),  la historiografía a tomado poco en cuenta la presencia 
y extensión de ciudades indias (un poco mas de atención 
tratándose de pueblos). La principal dedicación se orientó hacia 
la fundación de la red urbana hispana. La propuesta es por lo 
tanto de retomar el primer caso, sin perder de vista sus lazos 
con el otro: estos 9 000 (tal vez) pueblos y ciudades indios 
acaban insertos en el sistema urbano imperial –dominado por 
ciudades hispanas. En realidad son más asentamientos “mixtos” 
que indígenas, y por lo demás toda ciudad hispana tiene sus 
barrios indígenas, segregados, pero implicados en la vida urbana 
de conjunto. Estas ciudades indias obedecen a las lógicas de la 
Monarquía: imposición de modelos políticos, culturales proce-
dentes de la Peninsula, participación a la extracción colonial. 
Estas ambigüedades son particularmente sensibles en el caso de 
las elites indígenas urbanas. Pero también esas entidades 
conservan sus rasgos propios, sociales y culturales, dentro de 
una evolución bisecular que deseamos seguir. Aunque el enfoque 
sea continental (y más, no queremos olvidarnos de Filipinas), el 
espacio de Nueva España será privilegiada. Por otra parte, dada 
la amplitud del tema, pensamos orientarnos sobre todo a los 
aspectos sociales y culturales, dejando un poco de lado los que 
son ligados al urbanismo, y a las instituciones: aunque no se 
pueden totalmente obviar.

Historiador, professor emérito da Université de Paris Ouest e 
professor-pesquisador do Colégio de Michoacán

Ciudades y pueblos de indios en la Monarquía
católica (siglos XVI-XVII))
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