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Resumo 

 

Em Sobrados e mucambos, Gilberto Freyre adota como centro de interesse a casa para 

analisar a formação do homem brasileiro e os antagonismos sociais do século XIX. Ao tratar 

do sobrado e do mucambo no espaço urbano, o sociólogo faz observações importantes sobre a 

cidade, algumas vezes do ponto de vista geográfico, especialmente em relação ao Recife, ao 

Rio de Janeiro, a São Paulo, Salvador, e São Luís do Maranhão, apresentando em seu trabalho 

considerações sobre a forma urbana inter-relacionadas às considerações sobre os tipos de casa 

existentes no Brasil dos oitocentos. 

O objetivo deste trabalho é, a partir de um breve panorama sobre a morfologia urbana 

e a tipologia edificatória na Europa e no Brasil, demonstrar em que sentido a obra de Gilberto 

Freyre precedeu o estabelecimento desses campos disciplinares no país. 
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Morfologia urbana e tipologia edificatória na Europa e no Brasil 

 

Na Europa, a Geografia se estabelece como disciplina científica na década de 1880, 

junto às universidades germânicas, com pesquisas direcionadas ora à Geografia Física (com a 

descrição do relevo e das coberturas vegetais), ora à Geografia Humana (centrada na 
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identificação do layout do espaço urbano, dos padrões viários, das linhas de transporte, das 

praças e dos espaços livres, considerando-se o tecido urbano em sua tridimensionalidade). 

(HOFMEISTER, 2004, p.3) 

Os primeiros trabalhos de morfologia urbana (ou os primeiros estudos da forma 

urbana) surgem na Alemanha nesse mesmo período, com a publicação dos textos de Otto 

Schlüter sobre o arranjo das cidades. (LARKHAM, 1998, p.159) Schlüter estabelece em seus 

textos a morfologia da paisagem cultural em contraposição à geomorfologia – ciência que 

estuda as formas do relevo. (Idem, ibid., p.159) Sua proposta objetiva uma compreensão da 

paisagem urbana a partir da análise e inter-relação dos planos urbanísticos, dos tipos 

edificatórios e do parcelamento e uso do solo, paralelamente a uma análise histórica e 

evolutiva do espaço urbano, considerando-se a paisagem originária (Urlandschaft), a 

paisagem natural (Naturlandschaft) e a paisagem cultural (Kulturlandschaft). 

A influência de Schlüter e de outros geógrafos alemães interessados no estudo da 

paisagem por meio de análises morfológicas chega a outros países da Europa somente em 

meados do século XX, com as publicações de Conzen. (Idem, ibid., p.159) 

Para este geógrafo, os assentamentos urbanos são regiões geográficas que podem ser 

analisadas do ponto de vista funcional, morfológico ou histórico-geográfico. Na análise 

funcional, identifica-se a comunidade urbana como um grupo sócio-geográfico, investigando-

se sua estrutura sócio-econômica e sua função em termos de suas implicações espaciais, ou 

seja, suas ligações internas e externas. A análise morfológica deve ser orientada e centrada na 

identificação dos processos formativos e de seus resultados geográficos no espaço urbano; e a 

análise histórico-geográfica precisa ser inter-relacionada às análises anteriores, requerendo 

um trabalho conjunto de historiadores e geógrafos nos estudos urbanos. (CONZEN, 2004, 

p.29-31) 

A morfologia urbana surge, portanto, na Europa, como campo disciplinar, no 

momento em que as cidades, em virtude de seu crescimento acelerado e do aumento de seu 

número nos países europeus, passam a atrair o olhar de diversos estudiosos interessados em 

compreender seu desenvolvimento ao longo do tempo, os problemas decorrentes desse 

desenvolvimento e a paisagem resultante. 

No Brasil, os primeiros estudos da forma urbana podem ser atribuídos a alguns dos 

viajantes que estiveram no país durante o século XIX, cuja análise é mais do que meramente 
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descritiva. Diferentemente do que ocorreu na Europa em fins dos oitocentos, não foi o 

crescimento acelerado das cidades que atraiu o olhar desses estudiosos, mas seu atraso em 

relação à civilização Européia e suas peculiaridades, como o fato de estarem muitas vezes 

circundadas pela vegetação tropical, ou por apresentarem diferenças de clima, de relevo e de 

hidrografia – sem falar nas diferenças culturais, sociais, históricas, econômicas e 

arquitetônicas. 

Mas não se tratava ainda de estudos da forma urbana como campo disciplinar ou de 

estudos do espaço atrelados a uma disciplina específica. Os primeiros trabalhos nesse sentido 

surgiram apenas na década de 1950, com a publicação dos textos de Pierre Monbeig 

(geomorfologista francês que lecionou na Universidade de São Paulo entre 1935 e 1946, 

tendo influenciado geógrafos brasileiros da categoria de Aziz Nacib Ab’Saber) e de Aroldo de 

Azevedo, cujas pesquisas estavam centradas no estudo das transformações das cidades, 

levando em conta fatores geográficos, históricos e sócio-culturais. Exemplo disto são os 

textos “Aspectos geográficos do crescimento de São Paulo”, de Pierre Monbeig, e A cidade de 

São Paulo – obra organizada por Aroldo de Azevedo, em que são analisadas as características 

do sítio, as fases de expansão e os fatores que explicam o crescimento da cidade. 

Na área de arquitetura e urbanismo, surge, em 1980, o texto Cidade brasileira, de 

Murillo Marx, com uma caracterização do sítio, do traçado, da configuração das cidades, de 

seus vazios (ruas, praças e jardins), de suas construções (casario, edifícios públicos) e de 

outros elementos morfológicos. Pautada na análise e investigação de cada um desses 

elementos morfológicos, a obra desenha um panorama da cidade brasileira tradicional e 

moderna. (v. ARAGÃO, 2006, p.35) 

Enquanto o estudo da forma urbana se estabelece como disciplina na Europa apenas 

em fins do século XIX, o estudo dos tipos edificatórios (ou a tipologia edificatória) remonta à 

época da Revolução Industrial, quando Jacques Nicolas Durand, sob a influência dos 

enciclopedistas, apresenta uma tentativa de classificação dos tipos de edifícios que 

constituíam a cultura arquitetônica do período. (PANERAI, 1999, p.108) Essa tipologia foi 

denominada “analítica” por Philippe Panerai, uma vez que partia de uma contraposição de 

plantas e fachadas de edifícios que revelava pouco mais que os esquemas básicos que os 

organizavam. (Idem, ibid, p.118) 
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A análise tipológica vinculada à morfologia urbana, com inter-relações entre os tipos 

edificatórios, o contexto urbano e o período histórico, aparece quase dois séculos depois, na 

década de 1950, quando Saverio Muratori funda a escola italiana de tipologia, com a proposta 

de um método morfológico de análise para o estudo e compreensão da arquitetura. 

(MOUDON, 1995, p.145) 

A corrente francesa de tipologia se estabelece na década seguinte (1960), no momento 

em que Philippe Panerai e Jean Castex começam a desenvolver em Versalhes novos métodos 

de análise tipológica para o estudo de tecidos urbanos existentes. (Idem, ibid., p.145) 

A obra Sobrados e mucambos é publicada no Brasil em 1936. Seu autor, o sociólogo 

Gilberto Freyre, havia estado nos Estados Unidos e na Europa, onde tomou conhecimento da 

importância do estudo dos tipos de casa para a análise e compreensão da formação do homem 

e da sociedade. 

Para estabelecer o contexto urbano, para caracterizar o sítio onde estavam implantadas 

as construções do século XIX, Freyre recorre aos relatos de viagem, nos quais muitas vezes 

seus autores esboçam estudos da forma urbana. Caracterizado o sítio, passa à análise do 

sobrado e do mucambo para explicar os antagonismos da sociedade do período. Não elabora 

um quadro comparativo com a intenção de justapor plantas e fachadas ou mesmo de verificar 

o desenho da planta em meio ao tecido urbano, mas aponta as diferenças de materiais e de 

técnicas construtivas, as influências culturais, as diferenças regionais, estabelecendo inter-

relações entre os tipos edificatórios e o lugar onde estão implantados, entre os tipos 

edificatórios e o espaço urbano. 

No pensamento do sociólogo, é possível encontrar caracterizações geográficas do 

espaço, de suas transformações ao longo do tempo e das formas de ocupação desse espaço 

pela sociedade urbana, além de caracterizações da casa brasileira do século XIX e de seus 

jardins. Sua obra como um todo é interdisciplinar. 

Das cidades abordadas em Sobrados e mucambos, serão destacadas cinco: Recife, Rio 

de Janeiro, Salvador, São Paulo e São Luís do Maranhão, demonstrando-se como o estudo da 

forma urbana e o estudo dos tipos edificatórios aparecem nesse texto de Gilberto Freyre. 
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Recife 

 

A cidade de Recife, no século XIX, segundo as observações de Gilberto Freyre, era 

“socialmente uma ilha e fisicamente um meio-termo entre ilha e península”. (FREYRE, 2006, 

p.272) Essa característica física levou à necessidade, séculos antes, ainda à época de Nassau, 

de construção de diversas pontes que passaram a integrar a paisagem da cidade, possibilitando 

a passagem de parte da população da “quase-ilha do Recife para a ilha de Antônio Vaz”. 

(Idem, ibid., p.273) Além das diversas pontes que interligavam um trecho da cidade a outro, a 

paisagem recifense foi marcada por arcos “fora dos quais estava-se medievalmente fora de 

portas”. (Idem, ibid., p.34) Diferentemente do que acontecia na maior parte das cidades 

brasileiras (como São Paulo, Salvador ou Vila Rica), em Recife as ruas eram planas, com as 

construções niveladas na paisagem urbana. (Idem, ibid., p.580) Nessas ruas planas da “quase-

ilha” do Recife, os sobrados “superavam casas térreas e palhoças”. Um sobrado “quase sem 

quintal”, “fechado dentro de si mesmo”, “magro, vertical”, “estreito”, “um tipo de habitação 

ecológica”. (Idem, ibid., p.272 e 275) Gilberto Freyre atribui às características do lugar – ou 

às condições do espaço físico – a arquitetura predominantemente vertical desde a época da 

ocupação holandesa. A situação de “quase-ilha”, aliada ao elevado preço dos terrenos, não 

permitiu que as construções se espalhassem no sentido horizontal, resultando em uma 

predominância de casas “magras” na paisagem recifense. (Idem, ibid., p.128) 

Segundo o sociólogo, as condições de topografia e de solo no Recife impuseram 

“outro rumo às relações de espaço do homem com a área urbana; do sobrado com a rua; do 

sobrado com o mucambo; da casa com a água”. Impuseram, de acordo com Freyre, outra 

configuração ecológica à cidade. (Idem, ibid., p.273) 

Os sobrados patriarcais do Recife – tipo de edifício “mais caracteristicamente urbano” 

do período – possuíam três, quatro e até mesmo cinco ou seis andares. Gilberto Freyre cita 

como exemplo o sobrado descrito por Daniel Kidder em seus relatos de viagem. Uma 

construção de seis pavimentos, com armazém e senzala no térreo, escritório no pavimento 

superior, salas de visitas e quartos de dormir no terceiro e quarto andares, sala de jantar no 

quinto pavimento e cozinha no sexto andar. Acima de tudo, um mirante, de onde era possível 

vislumbrar a cidade e seus arredores. (KIDDER apud FREYRE, 2006, p.311) Freyre destaca 
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ainda as vantagens e desvantagens apontadas por Kidder em relação à disposição da cozinha 

no sexto pavimento: por um lado, a fumaça e o cheiro de comida não incomodavam a família 

nos andares de baixo; por outro lado, a água, a carne, os ingredientes necessários ao preparo 

dos alimentos, tudo tinha de ser transportado para a parte mais alta da construção por meio de 

vários lances de escada – transporte este realizado pelos escravos, sem os quais não seria 

viável esse tipo de habitação. (Idem, ibid., p.311) 

Além da influência holandesa nos sobrados do Recife – seja nas empenas laterais, nos 

telhados extremamente inclinados ou na constituição de um tipo de casa mais estreito – 

Gilberto Freyre aponta influências orientais no emprego mais largo do azulejo na arquitetura e 

no gosto pelas fontes – comuns nos pátios e jardins dos sobrados do Recife. (Idem, ibid., 

p.312) 

Mas enquanto o sobrado recebeu influências orientais, holandesas e portuguesas em 

sua arquitetura e em seus jardins, sendo implantado nos melhores terrenos, o mucambo 

resultou de influências culturais indígenas, africanas e portuguesas (no Norte de Portugal 

eram comuns as cabanas de colmo, de madeira ou de taipa), apresentando também diferenças 

de natureza regional, de acordo com o material empregado em sua construção (folha de buriti, 

palha de coqueiro, capim, sapé). (Idem, ibid., p.347) 

Os mucambos do Recife eram implantados em terrenos alagadiços, em áreas de 

mangue, em trechos cobertos de lama. (Idem, ibid., p.783) De acordo com Gilberto Freyre, 

eram as condições físicas do entorno que faziam dele um tipo de habitação menos salubre que 

o sobrado. Na visão do sociólogo, implantado em terreno enxuto, apresentaria vantagens em 

relação a tipos de habitação mais nobres, “no sentido da harmonização com o meio tropical”, 

seja pelas características de seus materiais construtivos, seja pelas melhores condições de 

arejamento e de iluminação que as dos sobrados patriarcais implantados nos limites dos lotes, 

sem recuo lateral. (Idem, ibid., p.348) 

O mucambo era um tipo mais vegetal e menos sólido de casa, erguido pelos próprios 

moradores, com o material disponível no entorno, em terrenos desprezados pelos moradores 

dos sobrados urbanos. Na análise do mucambo, Gilberto Freyre considera as características do 

solo e o tipo de vegetação existente no entorno como fatores determinantes da construção; 

considera as influências culturais – indígenas, africanas e portuguesas – e a localização 

geográfica em contraposição à localização dos sobrados, observando também os aspectos 
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sociais relacionados a essa forma de distribuição dos tipos habitacionais no espaço urbano: 

aos moradores dos mucambos restavam apenas as áreas menos valorizadas da cidade. E 

contrapõe o sobrado ao mucambo não apenas em termos de sua localização geográfica, mas 

no que diz respeito a seus materiais construtivos, a sua forma de implantação, a sua 

salubridade (arejamento, iluminação), a sua harmonização com o meio, neste caso, a cidade 

do Recife. 

 

Rio de Janeiro 

 

Da mesma maneira que faz em relação ao Recife, ao analisar o Rio de Janeiro, 

Gilberto Freyre observa uma diferenciação social na forma de ocupação do espaço urbano. A 

princípio, “as casas da gente pobre foram construídas (...) ao pé dos morros”, ocupados então 

pelos mais ricos e pelas igrejas. Nas partes mais baixas e imundas da cidade, ergueram-se 

casebres e mucambos; nas partes altas, casas-grandes, igrejas e conventos. Somente depois de 

aterradas as áreas de mangue e os terrenos alagadiços, os ricos desceram dos morros, 

“assenhoreando-se também da parte baixa da cidade”. (Idem, ibid., p.300) 

A característica marcante da paisagem do Rio de Janeiro eram, portanto, seus morros; 

e essa característica geográfica determinou desde o início uma forma social de ocupação do 

espaço urbano que posteriormente se inverteria, com as favelas ocupando os morros e as 

construções mais ricas situando-se à beira-mar. (Idem, ibid., p.351) 

 

Estabeleceram-se desde então contrastes violentos de espaço dentro da 
área urbana e suburbana: o sobrado ou a chácara, grande e isolada, no 
alto, ou dominando espaços enormes; e as aldeias de mucambos e os 
cortiços de palhoças embaixo, um casebre por cima do outro, os 
moradores também, um por cima do outro, numa angústia anti-
higiênica de espaço. (Idem, ibid., p.351) 

 

Outra observação concernente ao Rio de Janeiro feita pelo sociólogo é a de que suas 

ruas, desde o período colonial e mesmo nos primeiros tempos do Império, possuíam 

pavimentação de péssima qualidade, apresentando-se com freqüência sujas e enlameadas. 

Somente depois de 1808 e, particularmente, entre 1835 e 1850, surgiram melhorias mais 
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significativas nas ruas do Rio de Janeiro, não apenas em relação à pavimentação, como 

também no que diz respeito às técnicas sanitárias e de transporte, de iluminação e de 

arborização urbana: 

 

Cuidou-se do calçamento das ruas e, ao mesmo tempo, de facilitar-se 
o escoamento das águas de chuva nas mesmas ruas. Abriram-se novas 
ruas. Construíram-se novos sobrados e novas casas. Iniciou-se o aterro 
do grande mangue chamado Cidade Nova. Deu-se começo ao 
encanamento das águas da Tijuca para abastecimento da população 
(...). Deu-se começo ao encanamento de gás. (Idem, ibid., p.684) 

 

O que o sociólogo constata é a transformação da paisagem urbana do Rio de Janeiro 

em meados do século XIX. 

Os antigos sobrados do Rio de Janeiro eram erguidos com granito ou tijolo, possuíam 

dois, três ou quatro pavimentos e, de acordo com a descrição de Robert Burford citada por 

Freyre, havia em seu interior uma sala de visitas, uma varanda (onde às vezes eram servidas 

as refeições), alcovas, uma cozinha e um estábulo. Nas janelas, o vidro substituía as gelosias 

desde 1808. (Idem, ibid., p.309) 

Entretanto, antes de descrever essas construções, Gilberto Freyre estabelece uma 

comparação entre os materiais construtivos e o número de pavimentos dos sobrados do Rio de 

Janeiro e dos sobrados de outras cidades brasileiras, elaborando uma síntese de suas 

diferenças e semelhanças: 

 

Quanto aos sobrados – nos quais devemos ver o tipo de arquitetura 
nobre mais intransigentemente urbana que se desenvolveu no Brasil – 
já observamos que variavam em número de andares e na qualidade do 
material, os do Recife parecendo ter sido os mais altos, e quase 
sempre, como os da Bahia e do Rio de Janeiro, de pedra ou tijolo; os 
de São Paulo, de taipa e, na média, de dois pavimentos; os do Rio, de 
dois e três andares. (Idem, ibid., p.309) 

 

Em termos tipológicos, essa comparação leva à constatação de variações regionais 

resultantes dos materiais disponíveis no entorno e das possibilidades ou limitações desses 

materiais, que permitiam ou não a construção de edifícios mais altos. Observa-se então uma 
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tipologia atrelada às características do sítio e à localização geográfica dos edifícios, neste caso, 

considerando-se algumas regiões do país. 

O Rio de Janeiro descrito por Gilberto Freyre em Sobrados e mucambos é, portanto, a 

cidade dos morros e sobrados de quatro pavimentos, com suas ruas e sua paisagem em 

processo de transformação; uma cidade onde as características geográficas interferem na 

forma de ocupação do espaço urbano em seus aspectos sociais. 

 

Salvador 

 

Sobre Salvador o sociólogo afirma, baseado nas descrições de Gabriel Soares, que teve 

desde o início ruas compridas e largas, ladeadas por casas que se fechavam contra a rua, com 

seus quintais povoados de palmeiras. (Idem, ibid., p.272) Mais adiante observa que em 

Salvador, denominada “tipo de cidade talássica”, com suas casas “escancaradas para o mar” e 

seus sobrados com “terracenas para a água”, aproveitava-se o marisco no preparo de cal, 

indicando mais uma vez o emprego de materiais disponíveis no entorno na construção dos 

edifícios – o meio influenciando a constituição da casa e da paisagem. (Idem, ibid., p.303) 

Referindo-se às descrições de viajantes como Ida Pfeiffer, Martius e Fletcher, Gilberto 

Freyre caracteriza a Salvador dos oitocentos como “uma cidade de casas com terraços e 

varandas alegres”; cidade de “casas desafogadas”, com as salas de visitas iluminadas para as 

festas e marcadas pelo som do piano. (Idem, ibid., p.325) 

Outra característica da paisagem de Salvador nesse período eram os “lindos jardins 

dispostos entre as casas”, segundo descrição de Brelin, que Freyre menciona em nota 

referente à cidade. (Idem, ibid., p.365) Esses jardins caracterizavam também as casas 

implantadas no bairro denominado “Vitória” e as chácaras situadas nos arredores da cidade. 

Enquanto as áreas centrais eram ocupadas por sobrados geminados, estreitos e altos (muitos 

atingindo quatro ou cinco pavimentos), os arredores e bairros distantes eram ocupados por 

construções mais horizontais, mais amplas e ajardinadas, que normalmente pertenciam a ricos 

negociantes estrangeiros. Mais uma vez, nas observações de Gilberto Freyre, é possível 

encontrar uma correlação entre os tipos de habitação e sua localização geográfica. 
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São Paulo 

 

Com relação à cidade de São Paulo, Gilberto Freyre salienta que os sobrados (como as 

casas térreas) eram de taipa e quase sempre com dois pavimentos; que as janelas desses 

sobrados eram em sua maior parte envidraçadas – “exigências de um clima mais áspero (...), 

com os dias mais escuros, mais cheios de nuvens, a garoa freqüente”. (Idem, ibid., p.309) As 

características climáticas determinando características da casa, segundo o olhar geográfico do 

sociólogo. 

Apoiando-se nos relatos de Saint-Hilaire, Freyre afirma que em São Paulo apenas as 

casas menores apresentavam janelas de rótula – os sobrados “ostentavam” janelas de vidro, 

dominando o verde na pintura de suas sacadas e venezianas. (Idem, ibid., p.310) 

Mas em São Paulo, os sobrados nunca tiveram o “prestígio social das chácaras” – 

residências semi-urbanas preferidas pelos paulistas; construções de um só pavimento, caiadas 

de branco, cercadas de árvores de fruto (jabuticabeiras, laranjeiras, limoeiros) e de áreas 

ajardinadas. (Idem, ibid., p.307) 

É possível que, ao menos em parte, a existência dessas casas de chácara explicasse o 

aspecto triste da cidade tantas vezes observado pelos viajantes. Seus moradores só saíam para 

a missa e para as “festas da igreja”, permanecendo a cidade praticamente vazia nos outros dias 

da semana. (Idem, ibid., p.307) 

Seguindo o pensamento do sociólogo, observa-se que o tipo de solo determinava o tipo 

de material construtivo empregado nas casas e construções da cidade de São Paulo (a taipa e 

as telhas de barro), que por sua vez determinava ou condicionava o número de pavimentos do 

sobrado paulista – limitado ao máximo de três andares; e o tipo de clima levava à necessidade 

do emprego do vidro nas janelas e dos largos beirais a proteger as paredes de terra socada das 

águas das chuvas. Freyre demonstra assim como as características do lugar influenciavam a 

construção da paisagem. 

 

 

São Luís do Maranhão 
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De São Luís do Maranhão, Gilberto Freyre destaca o fato de ter sido uma das 

primeiras cidades brasileiras a adquirir uma opulência burguesa sem perder o tom patriarcal 

de vida. (Idem, ibid., p.777) Em seus sobrados de azulejo observa a “influência dos mouros, 

através dos portugueses”, relacionando ainda a existência desses sobrados a uma precoce 

industrialização: 

 

Vê-se (...) que a área maranhense – enobrecida desde o começo do 
século XIX por sobrados rivais dos baianos e dos pernambucanos – 
antecipou-se à paulista, do café – que só mais tarde seria enobrecida 
por tais sobrados – e acompanhou de perto a da mineração – desde o 
século XVIII famosa por cidades bem edificadas – como área de 
precoce ou prematura industrialização, mas não de mecanização, de 
sua economia que continuou a basear-se, tanto quanto a agrária, ou 
ainda mais que a rusticamente agrária, na energia ou no trabalho do 
escravo. (Idem, ibid., p.400) 

 

São Luís, como as cidades de Minas, era bem edificada e enobrecida por seus sobrados 

de dois e três pavimentos, “bâties en pierres de grès tailles”, segundo descrição de Alcide 

d’Orbigny. Para Gilberto Freyre, esses sobrados refletiam o contato dos moradores de São 

Luís com a mais alta civilização européia da época – especialmente a França e a Inglaterra. 

(Idem, ibid., p.421)  Do mesmo modo que considera as influências locais na constituição da 

casa e da forma urbana, Freyre leva em consideração as influências externas que também 

contribuem para o desenho da paisagem da cidade brasileira. 

 

*** 

 

Para estudar o sobrado de tijolo do Recife, com seus quatro ou cinco pavimentos, em 

contraposição ao mucambo (construção normalmente térrea, às vezes de pau-a-pique e sapé, 

outras vezes coberta com folhas de coqueiro ou de buriti, erguida nas áreas alagadiças ou de 

mangue); para estudar o sobrado de pedra ou de tijolo do Rio de Janeiro, com seus três ou 

quatro pavimentos em contraposição aos casebres, mucambos e cortiços implantados nas 

áreas menos valorizadas da cidade; para estudar o sobrado de taipa de São Paulo, quase 
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sempre com dois pavimentos, em contraposição às casas térreas com algum tipo vegetal de 

cobertura; para estudar o sobrado de pedra de Salvador, com seus três, quatro ou cinco 

andares, em contraposição aos mucambos encontrados à beira-mar; e para estudar o sobrado 

de azulejo de São Luís do Maranhão em contraposição às construções mais simples dessa 

cidade, Gilberto Freyre considera as características geográficas do lugar – o relevo, a 

hidrografia, o tipo de solo, o tipo de vegetação, o clima – como fatores determinantes de seus 

materiais construtivos e de sua forma de implantação no sítio. Em sua análise procura 

demonstrar também a forma social de organização do espaço urbano no Brasil, com as casas 

mais ricas erguidas sempre nos melhores terrenos e as casas mais simples nas áreas menos 

valorizadas. Além disso, o sociólogo constata, em diversos momentos, transformações da 

paisagem resultantes de melhorias urbanas, como a pavimentação das ruas, a introdução da 

arborização urbana, dos sistemas de iluminação e de abastecimento de água. Interessa ao 

sociólogo a casa para a compreensão do processo de formação do homem brasileiro e da 

sociedade do Brasil, mas não é apenas a casa enquanto espaço construído, mas a casa em 

relação ao jardim, ao pátio, à rua, à estrada, à beira-mar, à beira-rio. Esse entendimento da 

importância de se considerar o entorno da edificação nas análises da casa leva 

necessariamente às observações sobre o espaço urbano, sobre a cidade brasileira. E nessas 

observações, constatam-se não raro aspectos geográficos que definem a paisagem e 

determinam características das construções. 

Desse modo, o trabalho de Gilberto Freyre proporciona um diálogo constante entre a 

morfologia urbana e a tipologia edificatória, levando em conta sempre a sociedade 

responsável pela construção do espaço urbano e pela configuração de suas paisagens, 

precedendo, ainda que sem o estabelecimento ou a adoção de um método específico, o que 

mais tarde se denominaria “typo-morfology” (ou tipo-morfologia) – o estudo dos tipos 

edificatórios inter-relacionado ao estudo da forma urbana. 
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