
RESUMO

Ao pesquisar as fontes avulsas do Arquivo Ultramarino sobre edificações 

e  obras  públicas  nas  Minas  Gerais  Coloniais,  com  base  em  conceitos 

desenvolvidos  na  historiografia  contemporânea,  procuramos  compreender  o 

universo mental vigente e como este influenciou a consolidação de uma rede 

urbana pautada na arte do urbanismo conveniente.

Como premissas conceituais, verificamos o estado da arte referente à 

produção  sobre  a  ocupação  de  Minas  e  identificamos  como  balizadores  da 

monografia os trabalhos de BORREGO(2004), BASTOS(2003) e MORAES(2005). 

Verificamos que, através de uma centralização político-administrativa, a Coroa 

visou o controle e poder na Colônia. Para tanto o papel das Casas de Câmara 

foi estruturador na ordenação dos espaços urbanos em formação. As premissas 

de intervenções estavam pautadas no ideal do decoro, entendido como a arte 

do urbanismo de adequações e conveniências aos meios e fins, bem como nos 

tratados antigos e modernos de arquitetura e urbanismo, que influenciavam a 

mentalidade do homem português civilizado do período.

Nessa tendência a adaptabilidade, própria do decoro das povoações de 

uma regularidade geométrica possível, as povoações, os arraiais, as vilas, as 

cidades,  foram  sendo  forjadas,  tecendo  uma  série  de  “caminhos  e 

descaminhos”  que  conformaram  a  rede  urbana  mineira.  Esta  rede  urbana 

representou claramente estratégias de controle,  normatizações,  fiscalizações, 

auditadas pelo Conselho Ultramarino, bem como pautadas num planejamento 

urbano sensível às realidades físicas, econômicas, sociais e culturais de cada 

tecido embrionário proveniente da corrida pelo ouro e dos processos mercantis 

em Minas Gerais.

PALAVRAS  CHAVE: Centralização  político-administrativa,  Casas  de  Câmara, 

Decoro, Urbanismo Conveniente, Regularidade Geométrica Possível, Decoro das 

Povoações, Tratados.
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INTRODUÇÃO

No início dos estudos para a confecção deste trabalho a questão básica 

girava em torno da seguinte pergunta: existiu planejamento urbano nas Minas 

Coloniais? Trata-se de uma questão clássica, cuja primeira teoria foi calcada na 

abordagem do texto “Raízes do Brasil”, um pilar da historiografia brasileira, de 

Sérgio Buarque de Holanda1, que lidou com o conceito de espontaneidade e 

irregularidade para descrever a ocupação do território mineiro, em comparação 

a regularidade dos territórios ocupados pela Espanha. Assim como Holanda, 

Sylvio de Vasconcellos2 também abordou a qualidade de espontaneidade para 

descrever as cidades mineiras. A tese desses autores levou os historiadores a 

acreditarem  na  falta  de  um  planejamento  urbano  para  Minas  Gerais, 

principalmente quando comparadas cidades brasileiras e cidades espanholas. 

Entretanto, a historiografia contemporânea tem desconstruído o mito da falta 

de  planejamento.  Ao  caráter  comprovado  de  espontaneidade  dos  primeiros 

momentos da corrida pelo ouro, um ideal de adequação e acomodação deu 

continuidade ao desenvolvimento de uma rede urbana mineira.

Por esta razão o enfoque da pesquisa mudou de rumo e caminhamos 

para  responder  a  seguinte  questão:  Se  existiu  uma  preocupação  com 

normatizações  urbanísticas  nas  Minas  Coloniais,  de  que maneira  elas  foram 

aplicadas e como isto interferiu na configuração de seu o espaço urbano?

Para  responder  a  esta  pergunta,  recorremos  aos  trabalhos  de 

BASTOS(2003),  BORREGO(2004)  e  MORAES(2005)  como  balizas  conceituais 

para a construção da argumentação sobre o planejamento urbano em Minas 
1 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 24 ed. RJ: José Olympio, 1992.
2 VASCONCELLOS, Sylvio de. Arquitetura no Brasil, pintura mineira e outros temas. BH: Escola 
de Arquitetura da UFMG,1959.
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Gerais. Para comprovação da argumentação lidamos com a pesquisa em fontes 

primárias do Arquivo Histórico Ultramarino, uma vez que as fontes camerárias 

já haviam sido exploradas por diversos outros estudos, além dos autores já 

citados.

Os  trabalhos  de  Bastos,  Borrego  e  Moraes  trataram,  a  partir  de 

considerações diferenciadas, da ocupação do território mineiro. Apesar dessas 

considerações  diferenciadas,  aproximações  entre  as  teorias  desenvolvidas 

puderam ser  feitas  para  a  consolidação de um arcabouço teórico  capaz  de 

balizar  a  leitura  das  fontes,  corroborando  a  hipótese  da  efetivação  do 

planejamento nas terras mineiras. 

Todos  os  textos  são  unânimes  na  constatação  de  que  minas  foi 

construída com bases numa estratégia político-administrativa de controle por 

parte  da  Coroa,  na  qual  as  relações  mercantis  foram  estruturadoras   e 

resultaram na ordenação  de seu território.  Para consolidação desta  política, 

com bases no universo mental vigente, todos os autores destacam o papel das 

Casas  de  Câmara  como  verdadeiros  agentes  de  estruturação  urbana.  Já  o 

trabalho de Bastos, avança na questão e mostra como esse universo mental, 

pautado  nos  ideais  do  decoro  e  nos  tratados  arquitetônicos,  forjaram  o 

planejamento do solo mineiro. Por sua vez, o trabalho de Moraes, corrobora a 

tese  de  Bastos  na  medida  em  apresenta  dados  cartográficos  do  período. 

Também  avança  na  questão  do  planejamento,  uma  vez  que  desloca  sua 

importância da escala micro das povoações, arraiais, vilas, para correlacioná-las 

numa escala macro, que propiciou, através das inter-relações mercantis entre 
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povoações, arraiais, vilas e Reino, a conformação e consolidação de uma Rede 

Urbana mineira.

Percebemos que o planejamento no território mineiro aconteceu pautado 

no conceito de decoro, entendido como a arte do urbanismo de adequações e 

conveniências aos meios e fins. Ou seja, no projeto político-administrativo de 

controle do território, o ideal de decoro pautou as decisões e o universo mental 

dos colonizadores e dos colonizados, e assim transformou as cidades coloniais 

num  esforço  de  constituição,  aumento  e  conservação  das  estruturas  pré-

existentes,  da  maneira  mais  adequada  e  conveniente,  segundo  as 

particularidades de cada localidade, fossem elas física, financeira, social e/ou 

cultural.

Diante  do  exposto,  dividimos  o  texto  em  dois  capítulos.  O  primeiro 

capítulo apresenta a discussão teórica sobre o estado da arte do planejamento 

urbano em Minas. O segundo capítulo corrobora os conceitos apresentados no 

primeiro capítulo e visa identificar nas fontes: 

• O universo mental vigente;

• A arte do urbanismo conveniente como uma estratégia político-

administrativa;

• Questões  de  adequação,  conveniência,  decência,  dignidade, 

formosura – conceitos  do decoro e dos  tratados arquitetônicos 

que influenciaram as práticas do período;

• Indicações da aplicação de uma regularidade geométrica possível.
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Por fim, na conclusão verificamos como, a guisa de uma espontaneidade 

na implantação das povoações, arraiais, vilas e cidades, os espaços coloniais 

foram forjados, desenvolvendo uma rede urbana de bases mercantis à luz do 

decoro, como a arte do urbanismo conveniente. 

Este urbanismo de forte organicidade, presente nas minas, revelou-se 

muito  mais  racional  na  sua  adequação  ao  sítio  do  que  a  própria  cidade 

planejada,  reticulada,  cujo  traçado  geométrico  e  linear  não  considera  as 

conveniências do sítio.
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CAPÍTULO I 

1.  MINAS  COLONIAIS:  HISTORIOGRAFIA  CONTEMPORÂNEA  E 

URBANISMO, UMA OPÇÃO ANALÍTICA. 

Ao visitarmos as cidades coloniais de Minas Gerais e atentarmos para o 

traçado de  seus  núcleos originais,  podemos notar  certa  “espontaneidade” e 

“irreguladridade”, “configurações longilíneas”, nas quais ruas tortuosas revelam 

seus casarios, suas Igrejas, suas praças, enfim, sua vida urbana de herança 

“barroca”3.  

Num  primeiro  olhar,  muitas  teorias  confundiram  os  atributos  da 

“espontaneidade” e “irreguladridade”, como uma falta de ordenação urbana, 

como  uma  falta  de  controle,  por  parte  da  Metrópole  e  da  Colônia,  do 

crescimento  e  desenvolvimento  destes  núcleos  originais,  principalmente  se 

comparados ao tipo de ocupação presentes na América Espanhola, de traçados 

regulares,  simétricos  e  ordenados.  Esta idéia foi  reforçada pelo  trabalho de 

Sérgio Buarque de Holanda (1992), “Raízes do Brasil”, verdadeiro paradigma da 

historiografia brasileira e ainda pelos trabalhos de Sylvio de Vasconcellos(1959), 

que tratam da história da Minas Colonial, em especial o texto “Arquitetura no 

Brasil: pintura mineira e outros temas”. 

Todavia,  a  rica  obra  destes  autores,  tem  sido  alvo  de  constantes 

questionamentos e ampliações por estudiosos que se aprofundam nas questões 

3 Para Wölfflin (1996) o barroco, constituído na Europa antes mesmo do séc. XVII, legou 
influências até finais do séc. XVIII, que por sua vez foram transplantadas ao Brasil Colonial. As 
características de vida urbana barroca destacavam-se por três atributos que permearam o 
comportamento social da época, com influências diretas na conformação urbana colonial: 
preocupação com as aparências e exterioridades, imitação e melancolia – descritas por Ségio 
Buarque de Holanda (1959). Ávila (1971), no trabalho “O lúdico e as projeções do mundo 
barroco”, destaca a existência de uma “sociedade mineratória barroca”. Neste contexto, 
Holanda (1959) percebe o Colonizador Português enraizado na rotina, tradição e pobreza 
imaginativa.
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que  envolvem  a  conformação  urbana  da  Minas  Colonial.  É  o  caso  das 

dissertações de mestrado de Bastos (2003) e Borrego (2004), que dão um salto 

qualitativo nas teorias sobre a ocupação de Minas, com ênfase nos exemplos 

das  cidades  de  Ouro  Preto  e  Mariana.  Além  destes  dois  trabalhos,  o 

entendimento das nuances da ocupação de todo o território Mineiro é realizado 

na  tese  de  doutoramento  de  Moraes  (2005),  na  qual  apresenta  os 

desdobramentos  de  uma  política  administrativa  Metropolitana  de  controle 

territorial,  com bases  na “escrita  e  cartografia”  da época,  que culminou no 

desenvolvimento e construção de uma verdadeira “Rede Urbana”.

Por  esta  razão,  para  além  da  concepção  embrionária  da 

“espontaneidade”  desenvolvida  por  Holanda  e  Vasconcellos,  já  amplamente 

discutidas, esta monografia se pautou primordialmente nos trabalhos de Bastos, 

Borrego  e  Moraes,  que  ampliam  as  noções  sobre  a  ocupação  do  território 

mineiro.  Trataremos  aqui  do  desenvolvimento  de  uma  argumentação  que 

objetiva salientar a existência de um “planejamento urbano” para Minas Gerais, 

com características próprias e peculiares, sem no entanto contrapor a idéia de 

“espontaneidade”. Circunscrevemos a idéia da falta de planejamento ao período 

inicial da corrida pelo ouro. Desta forma, compreendemos que os trabalhos de 

Holanda e Vasconcellos estão corretos quando analisamos os primeiros anos da 

mineração,  de  corrida  desenfreada  e  assentamentos  de  caráter  provisórios. 

Posteriormente,  porém,  veremos  que  preocupações  urbanísticas  de  caráter 

normativo e corretivo fizeram-se presentes e nortearam a política administrativa 

da Coroa.  
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1.1. BORREGO E O PAPEL ESTRUTURADOR DAS CASAS DE CÂMARA4

Ao estudarmos o texto de Borrego percebemos como é fundamental a 

argumentação que apresenta o papel estruturador das Casas de Câmara da 

Minas Colonial. Ao analisar os documentos camerários do séc. XVIII de Vila Rica 

(Ouro Preto), Borrego visa relativizar a noção difundida de uma urbanização 

“caótica  e  aleatória”.  Na  pesquisa  em  editais,  bandos,  portarias,  petições, 

arrematações,  correspondências,  instruções,  despachos,  dos  documentos 

oficiais da Câmara (representação do Estado Português na Colônia), a autora 

procura compreender a política metropolitana na colônia,  sua recepção pelo 

povo e suas conseqüências,  pois parte do princípio de que a Câmara foi  o 

verdadeiro “agente organizador do espaço urbano em construção”. 

Borrego estuda o processo de constituição de Vila Rica, e discorre sobre 

a necessidade de compreensão do “universo mental” predominante na época 

como fato fundamental para o entendimento da conformação espacial urbana. 

O  que  se  percebe  é  uma  “lógica  própria”  de  “organicidade  e  adaptação” 

harmônica à paisagem, na qual “juntamente com o governo ultramarino, era o 

colono  quem  construía,  modificava,  desenvolvia  e  dava  vida  à  vila”. 

(BORREGO,2004:22)

No decorrer do texto, há uma contextualização historiográfica sobre o 

universo mental da época e a questão do desenvolvimento urbano em Minas, 

com a apresentação da posição de vários autores. Segundo ela, Robert Smith 

numa comparação entre as cidades coloniais americanas, destaca a falta de 

planejamento  das  cidades  portuguesas.  Isto  ocorre  em  função  do  espelho 

4 BORREGO, Maria Aparecida de Menezes. Códigos e Práticas: o processo de constituição 
Urbana em Vila Rica Colonial (1702-1748). São Paulo: Annablume: Fapesp, 2004.
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português estar pautado no exemplo de suas cidades medievais, de natureza 

irregular.5 Já Paulo Ferreira dos Santos, retira a aura negativa da concepção de 

cidade medieval, uma vez que a construção de uma cidade medieval-colonial 

confere sentido ao conjunto urbano, que para Nestor Goulart Reis Filho, trata-

se  de  uma  “Rede  Urbana”,  cuja  preocupação  com  a  organização  das 

aglomerações é estratégica para o controle da Coroa. Por sua vez, Giovanna 

Del Brenna, chama a cidade medieval de barroca no que tange sua concepção 

urbanística, com a presença de organismo dinâmicos, policêntricos e abertos, 

em mutação contínua. 

Após  situar  historicamente  a  discussão,  Borrego apresenta sua opção 

analítica baseada na compreensão de visão de mundo Portuguesa, tendo como 

pano de fundo uma mentalidade barroca, um mundo barroco:

...”Foi, portanto, essa interessante análise que nos 
fez  repensar  o  tema do  espaço  urbano colonial,  como 
fenômeno específico, profundamente original e autônomo 
na  América  Latina...,  retornar  a  visão  de  mundo  do  
português, proposta pelo autor de Raízes do Brasil, bem 
como  buscar  o  barroco  como  opção  analítica  para  a  
questão. ... podemos considerar que o Português de que 
fala Sérgio Buarque de Holanda já tenha em si raízes do 
fidalgo  da  Restauração  ...,  cuja  visão  de  mundo  ou  
estado de espírito...se estenderia até os aventureiros das  
minas no início dos setecentos...

Para  esclarecer  tais  hipóteses,  tomaremos  três 
traços  do  português...:  apreço  pelas  aparências  e  
exterioridades,  a  imitação  e  a  melancolia...  
características... barrocas... necessidade de diferenciação 
em  relação  à  burguesia  ascendente  e,  em  última 
instância, às camadas mais humildes....destaca a imitação 
como  princípio  orientador  da  burguesia  em  relação  à 
fidalguia, na tentativa de ser reconhecida como tal. Em 
contrapartida, a nobreza elegeria o apreço pela aparência  
e exterioridade... como mecanismo de distinção... (esses)  
comportamentos não seriam exclusivos e excludentes de 

5 “Não é que a cidade construída pelos lusitanos não seja um produto mental, mas antes é a 
utilização de uma realidade previamente conhecida que os levará a vencer o espaço que se 
interpõe a sua frente”. (BORREGO,2004:31)
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cada grupo, mas sim concomitantes e partindo de ambos 
os lados...” (BORREGO, 2004:32/33).

Compreendido este universo mental Português, com postulados básicos 

do homem civilizado6,  a autora destaca a preocupação da Coroa Portuguesa 

com a centralização político-administrativa como forma de controle da Colônia – 

a salvadora, “repositório de esperanças” - para a geração e fonte de riquezas, 

reerguimento de um país em dificuldades financeiras. Com a preocupação de 

centralização  político-administrativa,  D.  João  IV  cria  em  1642  o  Conselho 

Ultramarino:

“...  órgão  concentrador  das  relações  entre 
Portugal e as colônias...As funções do Conselho não se 
limitavam  a  uma  simples  direção  geral,  mas  antes 
denotavam  uma  franca,  deliberada  e  meticulosa 
ingerência  nos  negócios  colonais...”.  (BORREGO, 
2004:39)

Segundo Borrego, num acúmulo de serviços, o Conselho faz nascer no 

Brasil  o  burocracismo7,  do  self-government local,  da  terra  sem  lei  e  sem 

controle.  Surge  aí  o  papel  fundamental  das  Casas  de  Câmara,  mencionado 

anteriormente, como  “agente organizador do espaço urbano em construção”, 

que atua em duas frentes na política de centralização político-administrativa. 

Atua na interlocução com a metrópole, mas também compreende as súplicas 

dos habitantes da colônia, num jogo de “adequação às conveniências”, tese 

trabalhada profundamente por Bastos.  Neste contexto,  o espaço urbano vai 

sendo delineado, ampliado e construído. O estímulo à ereção de Vilas, para 

6 O homem civilizado deve: adquirir títulos nobiliárquicos,  ou ter postos na estrutura 
buraocrático-patrimonialista, ser bom vassalo, ser bom cristão, ser fiel ao soberano, respeitar 
Deus e seus eclesiásticos. (BORREGO,2004:35)
7 Burocracismo entendido como a característica de postergar, adiar ações de caráter premente 
na constituição do território luso-colonial.
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garantir  a  presença  das  Casas  de  Câmara  é  uma  estratégia  político-

administrativa adotada pela Coroa para o controle dos povoados e arrecadação 

de tributos. Através de decretos e leis, a Coroa procura sedimentar seu poder. 

Em relação a criação das Casas de Fundição em 1719, segundo a autora, 

este  acontecimento  gerou  repercussão  negativa  entre  a  população  colonial 

mineira.  Como  forma  de  buscar  a  unidade  e  manter  a  ordem,  a  Coroa 

estimulava as festas religiosos-profanas com todo seu luxo e ostentação8. 

Esse status quo mental, para a autora foi responsável pela conformação 

do espaço, numa dicotomia entre sujeição e autonomia por parte das Casas de 

Câmara9:

“...Focalizando a administração a partir da atuação 
da  Câmara  Municipal  de  Vila  Rica,  essa  oscilação  é 
evidente. Como representante do Estado português e da 
Administração colonial,  a  Câmara assumiria  o papel  de 
agente  organizador do espaço urbano em constituição; 
como  representante  dos  interesses  dos  habitantes,  
atuaria  como  porta-voz  das  queixas  e  súplicas  dos 
moradores,  muitas  vezes,  contestando  as  normas 
governamentais  e  ultramarinas.  Como fiéis  vassalos  do 
soberano,  os  camaristas  procurariam  ordenar  o  
desenvolvimento da vila de acordo com as expectativas 
metropolitanas;  como  homens  bons  da  localidade  – 
acabariam por imprimir ao núcleo uma fisionomia própria  
e adequada às necessidades e anseios dos colonizadores 
e colonizados.”(BORREGO,2004:41).

Apesar do controle tributário e do controle sobre os povoados, com a 

imposição de normas e regras para a conformação urbana (muitas vezes mais 

corretivas do que instruções de grandes planos e traçados, mesmo no caso de 

Mariana,  a  cidade  “planejada”),  certas  características  comuns  podem  ser 

8 As festividades religiosas, representações do patrimônio imaterial mineiro, de herança barroca, 
sempre utilizaram do seu espaço urbano para sua materialização. Daí a idéia da existência de 
uma Cenografia Barroca, palco das manifestações culturais que se perpetuam até a atualidade 
nas Minas Gerais.
9 Essa idéia foi desenvolvida por Laura de Mello e Souza. (Apud BORREGO, 2004:41)
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percebidas nos povoados, vilas e cidades de origem colonial nas Minas. Entre 

elas destacam-se o crescimento ao redor de um núcleo embrionário originário 

das  áreas  mineratórias,  ao  redor  de  capelas  e  ao  longo  de  caminhos  que 

interligavam a Rede Urbana que ia se formando no vasto território mineiro. 

Para  a  autora  dois  regimentos  foram  responsáveis  pelas  formas  de 

apropriação  do  espaço  em Vila  Rica,  noção  que pode ser  indubitavelmente 

transplantada para as outras ocupações em Minas, com implicações diretas na 

conformação espacial urbana e na estruturação social. São eles: o “Regimento 

que se há de guardar nas minas de Cataguases e em outras quaisquer do  

distrito  destas  capitanias  de  ouro  e  lavaje” de  03  de  março  de  1700; e  o 

“Regimento dos Superintendentes, Guardas-Mores e mais Oficiais Deputados  

para  as  Minas  de  Ouro” de  02  de  abril  de  1702.   Esses  regimentos, 

principalmente  o  de  1702,  propiciaram  novas  formas  de  parcelamento  do 

espaço urbano colonial, que passa do sistema sesmarial para o de distribuição 

de datas, com ocupação ao longo dos rios.

Na tecitura de uma Rede Urbana, com caminhos que ligavam as várias 

povoações, destaca-se a presença de um comércio interno sustentador da vida 

urbana, responsável pela ereção de muitas vilas em função de uma “(infra)-

estrutura”  de  serviços  que  orbitavam  ao  longo  desta  rede  dando 

sustentabilidade  a  vida  nas  minas10.  Porém,  concomitantemente  a  este 

processo,  é  necessário  compreender  a  forma  de  ocupação  do  espaço,  a 

10 Para Borrego, o termo de ereção de Vila Rica comprova esta tese: “... , que há tantos anos se 
lavram nestes morros e ribeiras e ser a parte principal destas minas, aonde acode o comércio, 
e fazendas, que dele, emana para as mais minas e outras muito mais, ...os quais todos 
convieram em que neste dito arraial junto com ele de Antonio dias se fundasse a vila pelas 
razões referidas, pos era o sítio de maiores conveniências, que os povos tinham achado para o 
comércio; e que nesta forma se sujeitavam a viver todos como leais vassalos de sua 
majestade...”. (apud BORREGO, 2004:61/62).
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ocupação  territorial  que  se  deu  pela  distribuição  e  parcelamento  dos 

patrimônios religiosos; pela doação de sesmarias; pela posse de terras e pela 

distribuição de datas minerais, conforme destaca a autora: 

“...  depreende-se  que  o  que  temos,  antes  da 
imposição  do  aparelho  político-administrativo  em  Vila  
Rica,  é  a  constituição  de  múltiplos  espaços  marcados, 
simultaneamente,  pela  existência  de  datas  auríferas,  
regulamentadas  pelo  Regimento  de  1702,  já  que  os 
mineradores erguiam seus barracos junto às catas; chãos 
de terra ao redor e doados pelas capelas, por meio de 
seu  patrimônio  religioso,  erigidas  em  devoção  a  um 
santo; além de sesmarias, doadas pelo governador geral,  
por  meio  de  seu  loco-tenente,  o  capitão  general  da 
capitania,  que  se  localizariam  ao  longo  dos  caminhos,  
porém em área rural. Estado e Igreja, estavam portanto, 
inpigindo  suas  feições,  seja  no  espaço  urbano  a  se 
constituir, seja na sociedade, que se veria refletida nas  
formas  físicas  desse  mesmo  espaço.”(  
BORREGO,2004:71). 

Enfim, dentro deste panorama, a urbanização em minas tomava forma e 

algumas diretivas comuns às vilas podem ser destacadas:

• “Parcelamento  e  ocupação  territorial,  comércio,  contrabando, 

arrecadação de quintos e tensões sociais são fatos urbanos que 

contribuíram para a conformação da rede urbana em minas”;

• Caráter  fiscalista  da  urbanização,  com arrecadação  de  tributos 

sobre riqueza, comércio e ocupações;

• Presença  de  zoneamentos  incipientes,  quando  no  estudo  de 

documentos, observamos citações como “Rua da Matriz”, “Rua da 

Câmara”,  “Rua dos Mercadores”,  “Beco da Ferraria”,  pontos de 

referência, para situarmos os lotes, com a concentração comercial 

e profissional;
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• Preocupações de caráter normativo quando nos documentos nos 

deparamos  com  instruções  para  construções,  demolições  e 

reedificações de bens públicos e privados, numa preocupação com 

a adequada inserção no espaço urbano11:

“...Com relação às residências, não bastaria que 
elas  tivessem  seus  devidos  aforamentos,  licenças,  
autorizações do Senado para construção e reformas, se 
seus moradores não tivessem atentos para uma inserção 
adequada  no  espaço  urbano.  Comumente,  portanto,  
encontramos na documentação, menção à demolição de 
beirais de telhados, cercados de paredes, varandas que 
atrapalhavam os passageiros de cavalo por serem muito 
baixas  e  largas;proibição de  se  fazer  quintais  e  de  se 
alargá-los  de  modo  a  prejudicar  o  cordeamento; 
manutenção  de  quintais  limpos  de  lama  e  imundícies; 
construção de muros, para a separação concreta entre os  
lotes de terra; encanamento de águas para que caíssem 
no muro e não em quintais vizinhos; cuidado em manter  
as portas dos fundos das casas fechadas para que não  
incomodassem a vizinhança...

Com relação ao logradouro público, entre  
as  normas  mais  freqüentes,  observamos  que  os 
camaristas  ordenavam  aos  moradores  que  demolissem 
tapagens feitas por particulares, que obstruíam as ruas,  
impedindo a circulação da população; fechassem becos, 
com a construção de portas e chaves aos responsáveis;  
desaterrassem terras amontoadas; tapassem buracos nas 
ruas,;  fizessem  degraus  em  calçadas;  consertassem 
caminhos  e  pontes  nas  respectivas  testadas; 
descortinassem matos  de  suas  terras;  desmanchassem 
patamares desnivelados às ruas; calçassem a fronteira de 
suas casas; rebaixassem piçarras ao pé das casas para  
cordear  e  sempre  mantivessem  as  ruas 
limpas”.(BORREGO,2004:155/158)

• Presença  singular  da  figura  do  arruador,  responsável  pela 

conformação espacial da rua e sua fiscalização;

11 Borrego destaca a importância da presença de engenheiros militares em Minas, que 
trabalharam no planejamento das cidades coloniais indianas de inspiração medievo-
renascentista e aplicaram seus saberes à Colônia Brasileira. Riscos e traçados denotavam 
especialização das construções.  

19



• Jogo de ajustes às conveniências: dicotomia entre atendimento às 

suplicas  do  povo  e  às  ordens  da  Coroa12 em  nome  do  bem 

comum;

• Presença da Câmara como agente organizador do espaço urbano, 

com especial atenção para a manutenção de caminhos, pontes e 

chafarizes,  denotando  atenção  estratégica  à  circulação  de 

mercadorias e abastecimento de água:

“... A análise documental permitiu constatar que, 
de fato, as obras públicas significavam uma considerável 
parte das despesas da Câmara. Em 1722, por exemplo,  
16%  das  despesas  eram  destinadas  às  obras.  Se  o 
dinheiro gasto em melhorias  e consertos por  danos às 
residências  particulares  que  resultaram  de  construções 
públicas  forem  incluídas,  esse  percentual  atinge  56%. 
Apesar de excepcional, esses números ilustram a atenção 
devotada a esse aspecto das responsabilidades gerais da 
Câmara.”(BORREGO,2004:143)

1.2. BASTOS E O CONCEITO DE DECORO13

12 “...Parece-nos que,à medida em que o governo colonial e ultramarino abre mão de 
exclusividade de chamar para si o bem público e estende aos suplicantes, o Estado pretende 
deixar de ser visto como instrumento por excelência de dominação. Rei e súditos passam a 
compor aliança contra um inimigo comum – o particular. Como, a cada vez, o lócus público é 
variável, o Estado assume o dom da ubiqüidade na sociedade mineira, penetrando em todos os 
segmentos sociais que se degladiam entre si. Dessa forma, as disposições normativas do 
Estado deixam de ser encaradas como impositivas, mas necessárias para o bom funcionamento 
da res publica – muitas vezes mencionada na documentação”(BORREGO,2004:133). 
13 BASTOS, Rodrigo Almeida. A arte do urbanismo conveniente: o decoro na implantação de 
povoações em Minas Gerais na primeira metade do séc. XVIII. Orientador: Carlos A. L. 
Brandão. Dissertação de mestrado, UFMG, Escola de Arquitetura. 2003
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O trabalho de Bastos é fundamental uma vez que destrincha o conceito 

de decoro14 através da análise in loco das cidades de Ouro Preto e Mariana, e 

da análise de documentações primárias, conseguindo apreender regularidades 

de conduta para a ocupação do território mineiro, nas quais a noção de decoro 

é norteadora. O autor conceitua o decoro como um regime retórico poético 

baseado  nos  tratados  antigos  e  modernos,  no  qual  a  congruência  de  seu 

princípio regular tem na adequação e na conveniência seus meios e fins.

Bastos  também  parte  da  contraposição  da  argumentação  de  que 

“espontaneidade” e “irregularidade” das cidades mineiras se deveram a uma 

falta de planejamento urbano. Apresenta uma discussão sobre diversos autores 

que se  pautaram na  idéia  de  um crescimento  sem regras,  como Sylvio  de 

Vasconcellos ao entender que minas autogovernava-se; como Paulo Santos que 

reforça  a  noção  de  irregularidade  das  ocupações;  ou  Roberta  Delson  que 

compreende  um  urbanismo  aliado  ao  projeto  político  lusitano  baseado  na 

espontaneidade;  e  Cláudia  Damasceno  que  descarta  a  noção  de 

espontaneidade das ocupações, mas sim uma noção de intervenção pontual.

Sem  apresentar  o  termo  “universo  mental”  desenvolvido  por 

BORREGO(2004),  Bastos desenvolve as “condições” lusitanas que levaram a 

implantação  do  Decoro  nas  Minas  Gerais.  Para  ele,  na  qualidade  artística, 

14 Para compreensão do conceito de decoro, que na Arquitetura foi inaugurado pelo Tratado de 
Vitrúvio, o autor procura a origem da palavra. Decorum (latim) vem do grego prépon, que 
significa o conveniente para ações e relações humanas; na beleza o esplendor conveniente. Já 
para a adequação (interna e externa), a arte de mimetizar, de adequar a vida significa 
equilibrar e harmonizar as diversidades e circunstâncias. “Acomodação (adequada) dos 
elementos que proporciona a comodidade (conveniente).” (BASTOS, 2003:32)
Já nos dicionários do período em Portugal, decoro é sinônimo de ética, costumes do homem e 
suas ações, decência e dignidade exterior consoante com o interior da pessoa. Para lugar, 
decoro é sinônimo de qualidade proporcionais, dignidade representação de autoridade. Nesse 
contexto, a noção de mimesis é diferente, pois representa um modelo a ser reproduzido dos 
valores tradicionais.
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arquitetônica e urbana das cidades coloniais, acomodações e permanências se 

escreveram  no  território,  marcando  o  papel  dessas  cidades  na  história 

ocidental. Bastos acredita na hipótese da existência de uma Escola Portuguesa 

de  Urbanismo,  teórica  e  prática  de  princípios  para  ocupação  espacial.  Para 

tanto, o autor apresenta o trabalho desenvolvido por tratadistas15 portugueses 

como Manoel de Azevedo Fortes, João Batista Lavanha, o padre jesuíta Luiz 

Gonzaga16, Antônio Rodrigues, Matheus Couto, que entendem a regularidade 

como  a  obediência  aos  princípios  e  regras  da  arte  (arte  do  povoamento, 

arruamento e edificação) sempre aliadas às questões políticas e éticas. E sendo 

o decoro uma regra ético-política, artístico-construtiva de transformação dos 

contextos, o ambiente era favorável a sua assimilação e aplicação nas Minas 

Coloniais como parte dos projetos político-administrativos da Coroa. Assim, a 

ereção, aumento e conservação dos povoamentos coloniais foram pautados sob 

a “égide do decoro, dignidade, e decências urbanas” adaptável às conjunturas:

“...Contribuindo  para  a  consolidação  de  uma 
disposição  colonizadora  portuguesa  tendente  à 
“transformação”  dos  contextos  “em  detrimento  da 
ruptura”,  a  consideração  do  decoro  representou  um 
regularidade  anterior,  primordial,  orientada  à 
conveniência e adequação aos contextos e circunstâncias 
humanas  e  políticas,  aos  sítios  e  suas  condições 
preexistentes  - os “arraiais” sobre os quais se fundaram 
“novas povoações”mineiras. Com a “eleição” desses sítios 
os  mais  “convenientes”  para  as  novas  fundações  – 
cumpre adiantar: ao “bem comum”  da coroa e também 
dos  povos  -  ,  inventa-se,  por  assim  dizer,  uma 
permanente e necessária acomodação dos povos e das 
povoações,  a  partir  de  então  condicionadas  a  se  
aumentarem  e  se  conservarem  sob  requisições  de 
decoro,  dignidade  e  decência  urbanas  coerentes  não 

15 O autor descreve a presença de Portugal nas discussões artísticas da Europa desde o séc. XV, 
o que favorece a assimilação, reelaboração e difusão das idéias, culminada por um surto 
editorial de tratados no país e por conseqüência aplicados no Brasil colônia.
16 “Decoro é uma “propriedade” das “partes” “por ordem” a esses fatores, condicionada à 
“natureza” de cada uma delas individualmente e em relação ao conjunto da obra”. 
(BASTOS,2003:54) 
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apenas  com  as  novas  condições  hierárquicas  das 
povoações, mas sobretudo com os objetivos da política –  
teológica, conservadora e fiscal – da coroa portuguesa.  
Aquela  tão  aventada  “regularidade  geométrica”  das 
povoações  estava  condicionada,  pode-se  dizer  
subordinada,  a  uma  regularidade  primordial  de 
adequação,  acomodação  e  conveniência.  As  “novas 
povoações”  mineiras  resultaram,  pois,  dentre  vários 
outros  aspectos...de  regularidades  que  caracterizam  e 
expressam  a  orientação  por  princípios  regulares  que 
primavam  pela  adequação  e  conveniência  às  várias  
circunstâncias  envolvidas  na  implantação,  aumento  e  
conservação das povoações. Uma dita “adaptabilidade” às  
conjunturas  –  considerada  característica  da  política  de 
povoamento  português  –  parecerá  não  ter  sido,  pois 
resultado  apenas  da  “práxis”  que  se  desenvolvia  nos 
contextos  ou  do  “pragmatismo”  da  empreitada 
colonizadora. Certamente dependente desses, com efeito,  
mas também estimulada pela consideração a um pricípio 
teórico que recomendava justamente essa disposição a  
adaptação,  visando  múltiplos  âmbitos  de 
conveniência.”(BASTOS,2003:20) 

Para  Bastos,  as  teorias  do  decoro  postuladas  desde  a  antiguidade 

clássica tiveram em Portugal e por conseqüência no Brasil, campo fértil para 

aplicação,  tendo  nos  tratados,  materiais  para  a  formação  dos  engenheiros 

militares  que  foram  difundidos  e  orientaram  políticas  de  povoamento 

(BASTOS,2003:27).  Com  idéias  de  decoro:  conveniência  e  adequação  de 

ordem, disposição, euritimia, simetria, aparência, distribuição, estes tratadistas 

postulavam sobre  as  intervenções  no  espaço  urbano,  no  modo  de  vida  da 

população:

• Ao  tratar  da  implantação  de  povoações:  um  bom  sítio  para 

Antônio  Rodrigues,  tratadista  português,  deveria  ser  “nem 

quente, nem frio”, numa boa região, de bons ares, boas águas, 

terras boas para cultivo, terras boas para pastagens, matas para 
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lenha,  longe  de  serras  e  vales,  visto  de  longe para  defesa  e 

acessível de carro;

• Ao  tratar  da  implantação  de  povoações:  um  bom  sítio  para 

Manoel de Azevedo Fortes, outro tratadista português, deveria ter 

bondade, ser sadio, sem frio ou quentura, o lugar mais vistoso, 

acessível a carro e a cavalo, animais e vegetação sadios, boas 

águas,  bons  ares,  bons  frutos,  lugar  propício  para  homens 

vistosos e mulheres com crianças sadias. 

O que Azevedo insere de importante, que tange o conceito de decoro é a 

necessidade de ajustes às imposições do meio, ou seja, na impossibilidade de 

se encontrar todos os atributos desejados para a implantação de uma povoação 

ideal,  a “conveniência da adequação” deveria ser considerada. Assim, ao se 

depararem com povoações já formadas, para a ereção de vilas,  aumento e 

conservação das mesmas, a qualidade do decoro, como a “arte do urbanismo 

conveniente” foi o trabalho desenvolvido na ocupação do solo mineiro.

Além  da  adequação,  qualidades  de  decência  e  dignidade  foram 

aplicadas. O autor destaca na documentação primária consultada, uma série de 

requisições de decência. A idéia de decência teve no Concílio de Trento seu 

maior incentivador, em virtude de um espírito de restrição moral, de respeito e 

reverência. Como nas Minas o regimento do padroado17 era o vigente, essas 

17 In: BORGES,2005:499) - PADROADO: designa o direito de administrar assuntos religiosos no 
ultramar, concedido pela Santa Sé aos reis de Portugal, e de que, posteriormente, gozaram os 
imperadores do Brasil. “Em suas origens, o padroado procurava incentivar o culto nos 
territórios conquistados aos mouros, com a concessão, àqueles que fundassem uma igreja ou 
mosteiro, de certas prerrogativas como as de apresentar à autoridade eclesiástica o candidato a 
ocupar o
benefício. Além de se converter no padroeiro de inúmeros locais de votos, o soberano
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qualidades deveriam ser contempladas no modo de vida da população, cujo 

regime retórico vigente favorecia a exposição teatralizada dos valores católicos 

da  monarquia  absolutista.  Além  disto,  esta  monarquia  absolutista,  como 

destacou  BORREGO(2004),  tinha  na  centralização  político-administrativa  seu 

projeto para ocupar e consolidar suas conquistas, e para Bastos os tratados 

foram essenciais na “fábrica” das áreas conquistadas:

“...Compreendendo o decoro, a decência abrangia 
uma  requisição  geral  de  condignidade  –  conformidade 
entre  a  manifestação  aparente  e  os  padrões  éticos  e  
morais – intensificado pela União entre Estado e Igreja no 
contexto luso-brasileiro”. (BASTOS, 2004:70)

A  implantação  dos  sítios  e  também  das  edificações  eram  temas  de 

regulamentações específicas que foram aplicadas no Brasil. Para a implantação 

das  Igrejas,  as  Instruções  de  São  Carlos  Borromeu  foram  assimiladas,  a 

exemplo  das  “Constituições  Primeiras  do  Arcebispado  da  Bahia”  que 

consideravam a decência na aptidão do sítio, indicação para a orientação do 

edifício  e  uso  de  materiais  nobres  e  sólidos.  Para  Borromeu  na  ereção  de 

Igrejas deve-se considerar: 

• Que  um  arquiteto  deve  fazer  a  escolha  do  sítio  para  sua 

implantação;

• A Igreja deve ser elevada;

• O acesso deve ser feito por escadas;

português acabou por deter também um padroado propriamente régio, que lhe permitia
propor à Santa Sé a criação de novas dioceses e apresentar os respectivos bispos, direito
este que se estendeu a ultramar, juntamente com o poder temporal” (SILVA, 1994, 605-607).
Tendo obtido título de grão-mestre da Ordem de Cristo, os reis de Portugal passaram a
exercer nas colônias o pleno domínio político e religioso, cujo formato foi o padroado,
controlando a vinda dos padres para o Brasil, a escolha dos bispos, a criação de paróquias,
a apresentação de vigários, o pagamento das côngruas, a arrecadação dos dízimos etc.
(BARBOSA, 1985, 140-141).
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• A amplitude e capacidade devem ser grandes;

• A  fachada  frontal  deve  ter  aspecto  decente  e  majestoso  com 

imagens e pinturas da história religiosa;

• Deve-se considerar os costumes e práticas da região;

• Altares adicionais devem ser implantados no transepto e na nave;

• Não se deve fazer uso de representações profanas18.

Diante do projeto de centralização político-administrativo Português,  a 

concepção de decoro, na raiz de seu fundamento foi deliberadamente aplicada 

no  solo  mineiro,  como  parte  de  um  projeto  abrangente  que  culminou  no 

chamado  urbanismo  conveniente,  pois  a  “integridade  e  a  conservação  das 

partes  (físicas)  do  reino  representavam,  adequada  e  proporcionalmente,  a 

integridade e a conservação do próprio regime político”. (BASTOS,2003:81)

Ao aceitar o sítio, aceitava-se um modo de vida, mesmo que este fosse 

sujeito às normas das leis da justiça e às regulações de ordem e decência. Um 

grande  apelo  para  essa  aceitação  encontrou  no  comércio  sua  força  de 

permanência;  o  comércio  dos  caminhos,  com suas  linhas  de  abastecimento 

fomentou  a  consolidação  de  uma  Rede  Urbana,  tese  defendida  por 

MORAES(2005),  que  costurou  todo  o  território  mineiro  e  sua  conseqüente 

tentativa de controle por parte da Coroa. Nesta disposição pela  permanência 

dos  territórios,  o  incentivo  ao  incremento  das  construções,  com  o  devido 

18 A exemplo de São João del-Rei consideremos a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar como 
um modelo de aplicação das instruções de Borromeu e sua transposição às “Constituições 
Primeiras do Arcebispado da Bahia”, guardadas as “convenientes adequações” com influências 
diretas nas Minas Colonial, dita isolada, característica propícia para o desenvolvimento de um 
Barroco original. Entretanto, o que se vê é o intercâmbio de idéias, até mesmo instruções de 
cunho construtivo, entre Portugal e Minas.  
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aumento, qualitativo e quantitativo, de suas  decências, favoreceu a expansão 

física do território dos arraiais e vilas, bem como a valorização da dignidade das 

edificações, o que Bastos denominou de  Decoro das Povoações. Aspectos do 

decoro  externo como preocupação com as  aparências,  e  do decoro  interno 

como preocupação com a comodidade foram se consolidando na ocupação do 

espaço urbano dos arraiais e das vilas. De maneira premeditada aspectos como 

condignidade, decência, melhor vista, ornato, eram pleiteados, principalmente 

na ereção de capelas das entidades religiosas, ordens terceiras, e também para 

as festas religiosas:

“...Ainda que os atributos dos sítios mineradores 
previamente  ocupados  pela  maioria  dos  arraiais  não 
fossem os  mais  recomendáveis  à  implantação  de  uma 
nova  povoação  –  como  orientavam  os  tratados  e  a  
experiência  urbanística  lusitana  -  ,  a  significativa 
consideração  às  conveniências  externas  dos  moradores 
atuava  diretamente  sobre  as  “eleições”  dos  sítios,  
tornando aceitáveis algumas incomodidades. Poderemos 
dizer  então  que:  anterior  à  absoluta  qualidade  mais 
apropriada  dos  sítios,  estava  a  satisfação  relativa  às 
“conveniências  dos  povos”.  Os  níveis  de  regularidade 
geométrica dos novos conjuntos – bastante polêmicos em 
Minas  –  estariam  a  partir  de  então  inevitavelmente 
subordinados à regularidade primordial de adequação das 
novas implantações às  condições naturais  e a algumas 
estruturas construídas preexistentes...

...os objetivos da Coroa residiam na conservação, 
no sossego e no aumento dos povos e das povoações, 
para  as  quais  a  prudência  e  a  capacidade  de 
administradores, oficiais e engenheiros eram estratégicas.  
Sob  a  consideração  temperada  das  conveniências  
coloniais  e  metropolitanas,  estava a  “acomodação”  dos 
moradores,  subordinada  à  necessária  manutenção  dos 
“costumes”  por  eles  reconhecidos,  fundamentais  ao  
processo de escolha dos sítios para as novas fundações. 
Era  preciso  acomodar  os  moradores  e  as  estruturas  
construídas em prol do grande projeto colonial dedicado a  
todo o território, mormente em Minas Gerais, geradora de 
maiores  receitas  da  Fazenda  Real.  Era  necessário 
sobretudo  povoar,  em  concentrações  urbanas 
acomodadas, seguras e permanentes, que permitissem a 
regulação e o fisco, e a melhor conservação de todo o  
reino”. (BASTOS,2003:81/102)
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Para  garantir  a  devida  aplicação  dos  preceitos  do  urbanismo 

conveniente, Bastos, assim como BORREGO(2004) também destacou o papel 

das Casas de Câmara na ordenação do espaço19. Além de suas práticas diárias, 

na fiscalização das fábricas, os agentes camerários estavam sempre atentos às 

qualidades  de  conveniência,  conformidade,  capacidade,  perfeição,  elegância, 

competência do ornamento, adequação, proporção, comodidade, necessidade, 

asseio,  limpeza,  compostura,  dignidade,  decência,  formosura,  qualidades 

explícitas nos pedidos de “fabrica” de Casas de Câmara e Cadeia, bem como de 

Igrejas. Dentre os agentes camerários, Bastos, assim como BORREGO (2004), 

destaca  o  papel  do  arruador,  que  desenvolveu  o  papel  do  “realinhamento 

urbano”.

Para  reforçar  as  ações  da Câmara,  por  vezes  ouvidores  de  comarca, 

ouvidores gerais, superintendentes e corregedores da Coroa, como visitadores, 

trabalhavam em novos  riscos,  transmitiam experiência  e  prática,  realizavam 

19 Funções da Câmara na ordenação urbana destacadas por BASTOS(2003:119/120):
1 – conceder aforamentos..., para a medição e demarcação pelo arruador; 2 – solicitar riscos e 
plantas para obras públicas; 3 – solicitar apontamentos ou condições (dissertações projetivas – 
acompanhadas de riscos) das obras públicas a serem executadas; 4 – colocar em praça as 
obras públicas para que fossem arrematadas; 5 – coordenar a eleição dos juízes e mestres de 
ofício, responsáveis por medições e louvações; 6 – proceder, junto aos juízes e mestres, aos 
exames de ofícios e assinar cartas de exame; 7 – elaborar termos de correição e acórdãos com 
disposições sobre utilidade, aparência da povoação; garantia das servidões urbanas; 
conservação e consertos de caminhos, estradas e pontes, das paredes e muros de casas 
particulares; manutenção e limpeza dos logradouros públicos, arruamentos e calçadas; 8 – 
proceder vistorias e análises da povoação e sua situação, a fim de verificar indicações para o 
melhor reparo de forma adequada e conveniente; 9 – coordenar a preparação e o ornato 
necessário da povoação em dias de festas e comemorações sagradas e profanas; 10 – intervir 
junto à Coroa e seus Conselhos, na solicitação de auxílio para as despesas de reparo e 
manutenção da povoação e suas partes. 

Quanto às servidões: podiam ser rurais e urbanas, terrenos públicos de uso comum da 
população. Eram as seguintes servidões afirmativas: de escoamento de águas pluviais; 
passagens e acessos; apoio e transportes de cargas; introdução e lançamento de materiais de 
construção ; remoção de lixo, de dejetos; vista, panorama; luz, iluminação; elevação em maior 
altura. Eram as seguintes servidões negativas: não elevação a alturas superiores, não 
impedimento da luz natural; não impedimento da vista ou panorama; não impedimento de 
escoamento de águas pluviais. (apud ANDRADE,1966:65)
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ajustes das acomodações e implantações de fábricas, considerando aspectos de 

decoro e economia. Todavia, as ações destes visitadores deveriam passar pelo 

crivo do Conselho Ultramarino e do próprio Rei. 

A constituição, conservação e aumento do decoro eram processos que 

garantiam  a  adequada  expansão  e  dignidade  da  povoação,  aliadas  às 

conveniências políticas. 

Exemplo mor da cidade decorosa é Mariana, que teve seu núcleo original 

reformulado em função da necessária mudança de sítio devido a problemas de 

inundações  na  área  embrionária,  em  ordem  régia,  na  qual  D.  João  V 

determinava  recomendações  de  cunho  urbanístico,  com  preocupações  de 

segurança, durabilidade e formosura. O que o estudo do risco para a nova área 

revelou, segundo Rodrigo, foi o conceito da “regularidade geométrica possível”. 

Uma diferença entre espaço urbano projetado e espaço urbano executado, com 

ruas  menos  alinhadas  e  retilíneas  do  que  a  planta,  em  função  de  uma 

adequação à conveniência de adaptação a uma realidade pré-existente. Esta 

situação  peculiar  revela  muito  de  uma  sociedade  arraigada  em  tradições 

calcadas nas adequações, que mostram a adaptabilidade do colonialismo:

“...  Se  o  desenho consistia  em um instrumento 
precioso de conquista e colonização,...o princípio (já em 
si regular) do decoro – orientação ético-retórica dedicada 
a incentivar  o melhor  “ajuste” ao sítio e conveniências  
éticas – deveria consistir, pois, em seu aprofundamento; 
podendo  quanto  o  mais  resultar  naquela  “regularidade 
geométrica  possível...,  evitando-se  como  também 
orientava  a  jurispridência  e  os  tratados  portugueses,  
demolições excessivas”. (BASTOS:2003,171/174)

Enfim, na execução de um urbanismo conveniente, de bases decorosas, 

do princípio regular de adequação e conveniência de meios e fins, Portugal com 

sua política de centralização político-administrativa e a própria gente da colônia 

29



forjaram as  Minas  Gerais,  em sua  imbricada  rede  urbana,  confeccionada  e 

garantida por uma sucessão de intervenções parcelares (e não pontuais), que 

transformaram a realidade primeira da espontaneidade na realidade construída 

e  planejada  das  povoações  convenientes.  As  ações  que  balizaram  essa 

transformação foram: a regularidade primordial da adequação; a conveniência 

de  intervenções  parcelares  constitutivas  e  mantenedoras;  a  decência;  a 

dignidade; aplicação de uma regularidade geométrica possível; o aumento e a 

conservação  das  realidades  pré-existentes,  num universo  em constante  em 

mutação, que foram e que ainda são as cidades coloniais mineiras. 

1.3.  A  CONSTITUIÇÃO  DE  UMA  REDE  URBANA  EM  MINAS  GERAIS 

DESDE OS SETECENTOS SEGUNDO MORAES20

“...Minas  não  nasceu  do  ouro,  a  despeito  do 
nome,  nasceu  dos  caminhos,  dos  lugares  das  trocas.  
Troca de conhecimento entre indígenas e colonos; troca  
de  mercadorias,  em  meio  a  comerciantes  e 
contrabandistas;  trocas  de  pessoas  que  iam,  outras  
voltavam e outras iam e vinham; trocas de idéias, que 
permeavam tudo...” (MORAES,2005:311).

O trabalho de Moraes vem contribuir ao nosso estudo, uma vez que para 

comprovar  a  tese da  conformação de uma rede urbana nas  Minas  Gerais21 

Coloniais,  ela  apresenta uma série  detalhada de  estudos cartográficos  e  da 

20 MORAES, Fernanda Borges. A rede urbana da Minas Coloniais: na urdidura do tempo e do 
espaço. Tese de doutorado. Orientador: Carlos Lemos. USP: São Paulo, 2005.
21 Sobre o topônimo Minas Gerais, Moraes observa: “que se forjou no processo inicial de 
colonização de seu território, já em fins do século XVII, “as minas”, nome que designava as 
áreas dos descobertos, tomava sentido de lugar pelo que se pode depreender de expressões de 
uso comum presentes em vários documentos coevos, sobretudo provisões e cartas de 
sesmarias, indicando, contudo, não mais que pontos isolados num vasto sertão. “Assistente nas 
minas”, “caminho para as minas” eram expressões comuns, incorporando também referências 
aos primeiros habitantes de seu território: as “minas dos Cataguás”. Considerando que as 
primeiras áreas de mineração se concentravam ao longo da serra do Espinhaço, o complemento 
“gerais” surgiu para expressar o sentido geográfico de continuidade daqueles núcleos urbanos 
nascidos junto às lavras existentes no complexo da serra do Espinhaço. 
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escrita do período, mostrando os esforços de centralização e descentralização 

por  parte  da política  administrativa22 da Coroa,  na tentativa  de controle  do 

território, num jogo de adequações e conveniências23 , na dialética entre urbano 

e sertão. Ao descrever um jogo de interesses entre Estado, Igreja e Particulares 

na  ocupação  dos  espaços  urbanos  e  dos  sertões,  num jogo  de  interesses 

comuns e conflitos, Moraes acaba por corroborar a tese do decoro de BASTOS 

(2003), como a arte do urbanismo conveniente. 

A novidade acrescida a este trabalho é que, ao apresentar uma série de 

bases cartográficas produzidas desde os setecentos até os oitocentos, com a 

chegada  da  Família  Real24,  para  compreender  as  articulações  macro  e 

microrregionais,  ela  também corrobora  a  tese  da  presença  de  engenheiros 

militares, topógrafos que atuaram no Brasil para produzir informações para a 

política de registros geoestratégica no controle e domínio da Coroa sobre o 

território. Além dos engenheiros militares e dos topógrafos, a autora relata que 

Portugal recorreu a astrônomos, matemáticos e cartógrafos estrangeiros para 

confecção destes mapas25.

22 Assim como BORREGO (2004) e BASTOS (2003), Moraes também aponta um projeto político 
administrativo por parte da Coroa, responsável pela urbanização em Minas.
23 BASTOS, 2003. 
24 Em  1808,  a  vinda  da  família  real  para  a  América  Portuguesa  trouxe  transformações 
expressivas em seu panorama político, administrativo, econômico e científico. A carta régia, de 
28 de janeiro de 1808, abriu os portos ao comércio internacional, o que possibilitou o acesso de 
estrangeiros,  sobretudo artistas e naturalistas,  à região das Minas,  privilégio concedido até 
então apenas a portugueses e colonos, ou a estrangeiros com permissão expressa da Coroa. A 
criação do Arquivo Real Militar, inclusive munido de uma oficina de litografia, viria subsidiar 
outras determinações reais que se seguiriam, tais como a criação de estruturas de formação de 
um corpo especializado de oficiais engenheiros militares e topógrafos, determinada pela Carta 
de lei de 4 de dezembro de 1810, que cria da Academia Real Militar.(MORAES,2005:104/105).

25 “...Era  preciso  conhecer  esses  sertões,  registrar  com  rigor  sua  geografia  e  identificar 
elementos naturais que poderiam servir  de limites,  estabelecendo, sob bases científicas,  os 
argumentos necessários para enfrentar as freqüentes contestações da soberania de Portugal no 
território americano.  A Coroa investiu ainda na aquisição de instrumentos científicos – óculos, 
relógios de pêndula, telescópios de reflexão, micrômetros, barômetros, sextantes e quadrantes, 
de livros de astronomia, atlas e mapas, e na contratação de especialistas estrangeiros, que 
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Para a consolidação desta rede urbana, o papel das relações mercantis 

(internas  e  externas)  foram  fundamentais  na  articulação  entre  regiões 

distantes, na abertura e expansão de caminhos para a integração de mercados 

especializados, para ampliação de fronteiras, para o fortalecimento da unidade 

territorial interna, a despeito das características diversas das regiões, formando 

uma  estrutura  hierárquica  dinâmica,  com  impacto  sobre  toda  a  América 

Portuguesa, deslocando o eixo político-econômico para o Centro-Sul ao inserir 

Minas no mundo.

Para a autora o povoamento de Minas foi  original  e inédito com alta 

densidade  populacional,  apresentou  diversificações  culturais,  artísticas  e 

produtivas, bem como uma possibilidade de mobilidade social. A instalação de 

passagens e registros visava o controle da circulação de pessoas e mercadorias 

no território,  na tentativa  de evitar  os  descaminhos  de rotas  alternativas  e 

picadas. Segundo Moraes, na criação da Carta Régia de 09 de novembro de 

1709 uma corrida por demarcação de limites, buscava na verdade controlar as 

disputas  exaltadas  pela  Guerra  dos  Emboabas.  A  estratégia  do  Reino  era 

incentivar  a  ereção  de  vilas  para  a  instalação  das  Casas  de  Câmara, 

representantes do rei na colônia.

“...(a  história  do  povoamento)  se  revela  
muito  mais  complexa  e  dinâmica  na  imbricada 
dialética entre urbano e sertão, na qual ganham 
importância  outros  núcleos,  pela  sua localização 
estratégica; outras atividades produtivas que não 
a mineração; os espaços produzidos na subversão 
da ordem vigente – os dos motins, dos quilombos,  
do contrabando – e, até, as práticas de gestão das  
questões cotidianas, que não podiam aguardar a 

pudessem ensinar as artes de manuseio desses instrumentos, bem como os conhecimentos de 
matemática, astronomia, etc.”(MORAES,2005:75/76)
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intervenção  de  uma  administração  ou  justiça 
muitas  vezes  geograficamente  tão  distantes.  E,  
nesse sentido, no complexo mundo colonial, onde 
ora  as  ações  do  Estado,  da  Igreja  e  de 
particulares confluíam em interesses comuns, ora 
se  opunham  em  acirrados  conflitos,  seria  
reducionismo  relacionar  o  fenômeno  da 
urbanização em Minas apenas ao papel de alguns 
pólos  mais  destacados.  Exige,  ao  contrário,  
considerar uma série de articulações expressas na 
organização dos espaços macro e microrregionais 
e nas relações de dependência, hierarquia, função 
e especialização de seus assentamentos humanos 
e que conformam um sistema integrado de maior 
amplitude  que  é  a  rede  urbana...”  
(MORAES,2005:38)

A menção para o papel das relações mercantis no abastecimento das 

áreas mineratórias e no desenvolvimento urbano de arraiais, vilas e de Minas 

como um todo, mostra que estas relações foram cruciais para a articulação e 

consolidação das rotas comerciais na configuração da sua rede urbana e no 

desenvolvimento das minas após o surto da mineração, criando alternativas, 

dando suporte e sustentabilidade a vida na colônia:

“...(mais  tarde)...  se  o  influxo  da  atividade 
mineradora  implicou  numa tendência  à  ruralização,  ela  
não  viria  a  comprometer  o  vigor  da  rede  urbana 
constituída  até  então  e  em  franca  expansão...A 
historiografia mais contemporânea, sobretudo a partir de 
pesquisas empíricas com fontes primárias e quantificação 
de  dados,  tem  apontado  que  tal  crise  não  chegou  a 
representar  o  declínio  das  atividades  econômicas  da 
Capitania de Minas Gerais, mas estimulou transformações 
nessas atividades, que se voltaram cada vez mais para o  
desenvolvimento  da  produção  interna...” 
(MORAES,2005:108/166)

O estudo das fontes revela o que Moraes denominou de urdiduras no 

tempo  e  no  espaço.  Uma  teia  de  relações,  espacializadas  em  caminhos  e 

descaminhos,  que  contam  a  história  do  surgimento  e  desenvolvimento  de 
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povoados,  de  Minas  e de todo o território  brasileiro  na medida em que as 

relações  mercantilizadas  de  abastecimento  extrapolaram,  por  diversos 

momentos, as fronteiras da capitania.  

Enfim, o pequeno destaque dado a este riquíssimo e detalhado trabalho, 

parte  da  premissa  de  que  as  observações  acerca  da  confecção  das  bases 

cartográficas e também das bases documentais, como estratégia geopolítica de 

centralização  do  poder,  juntamente  com a  revelação  do  universo  mercantil 

mineiro,  vieram complementar  e  corroborar  as  balizas  conceituais  de nosso 

estudo.  Este estudo mostra  como de uma fase embrionária  de  constituição 

basicamente  espontânea,  as  muitas  Minas  se  forjaram  num  universo  de 

políticas administrativas de intervenção no seu espaço urbano, que revelaram 

grandes  e  verdadeiras  estratégias,  que  culminaram  na  efetivação  de  um 

planejamento urbano para as Minas Gerais da diversidade política, econômica, 

social  e  cultural.  Seguem exemplos  de bases  cartográficas  apresentadas  no 

trabalho  de  Moraes,  desde  mapas  com observações  sobre  todo o  território 

conquistado no Brasil até mapa de Vila Rica.
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Figura 1: Panorama de Nossa Senhora do Monte Carmo atual Ribeirão do Carmo
Fonte: (MORAES,2005:mapaI.15)

Figura 2: Mapa do Brasil – “Nova Orbis sive América Meridionalis...(1740)” – segundo Moares o 
mapa está desatualizada para o período, com poucos detalhes para a região já adensada de 
Minas, tratando-se de uma estratégia Portuguesa o sigilo das informações. 
Fonte: (MORAES,2005:mapaI.12)
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Figura 3: Mapa da Comarca de Vila Rica – produção de José Joaquim Rocha em 1778. 
Fonte: (MORAES,2005:mapaI.5)

2. O PAPEL DE “ALINHAVAR” CONCEITOS

Este item tem como objetivo alinhavar,  ou seja,  relacionar as balizas 

conceituais destrinchadas acima, para o estudo das fontes avulsas do Arquivo 

Histórico Ultramarino no que tange as edificações e obras públicas, no período 

que vai das primeiras ereções de Vilas nas Minas Gerais até o início da chegada 

da Família Real Portuguesa no Brasil.

A escolha destas fontes se deve pelas seguintes razões:

• Ao tentar compreender o universo urbanístico em Minas, diversos 

autores, como BORREGO(2004)  e BASTOS(2003),  investigaram 

os  arquivos  camerários  de  Ouro  Preto  e  Mariana,  e 

satisfatoriamente revelaram o universo mental do “planejador” do 

período.  Outros  trabalhos  como  de  MALDOS(1997)  e  de 

ALARCON(2005),  também  tratam  do  desenvolvimento  urbano, 

36



com bases camerárias de São joão del-Rei. Assim, desenvolver o 

trabalho  em  fontes  já  detalhadas  seria  uma  tarefa  um  tanto 

inócua;

• Desta maneira, o exercício com as fontes do Arquivo Ultramarino, 

além  de  abarcar  generalizações  pertinentes  a  todo  o  território 

mineiro, pôde revelar as relações da Colônia com a Metrópole, o 

caráter  de  subordinação  presente  nos  documentos,  além  das 

preocupações  de  cunho  urbanístico,  parte  do  projeto  de 

centralização político-administrativa, estratégica para a história da 

peculiar urbanização “conveniente” em Minas.

No  estudo  das  fontes,  procuramos  documentos  que  pudessem 

evidenciar:

• O universo mental vigente;

• A arte do urbanismo conveniente como uma estratégia político-

administrativa;

• Questões  de  adequação,  conveniência,  decência,  dignidade, 

formosura – conceitos  do decoro e dos  tratados arquitetônicos 

que influenciaram as práticas do período;

• Indicações da aplicação de uma regularidade geométrica possível.

Ao buscar  essas evidências,  o  trabalho  pode corroborar  e  somar  aos 

trabalhos  pré-existentes  a  comprovação  da  aplicação  de  um  planejamento 

complexo para as Minas que envolveram questões políticas, econômicas, sociais 
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e  culturais,  por  sua  vez  materializadas  no  espaço  que  se  costurava  e 

conformava nas povoações, nos arraiais, nas Vilas, depois nas cidades, enfim 

em toda rede urbana mineira.

Em  relação  aos  textos  apresentados  como  balizas  conceituais 

evidenciamos como enquanto BORREGO(2004) destaca o papel das câmaras 

com suas práticas normativas e reguladoras com base no universo mental da 

época, BASTOS(2003) apresenta o fio condutor dessas práticas - o decoro. O 

decoro como a arte do urbanismo conveniente, orientou a formação de toda a 

rede urbana de Minas como uma estratégia político-administrativa de controle 

pela Coroa e consolidação do território. 

Todos  os  textos  são  unânimes  na  constatação  de  que  minas  foi 

construída com bases nessa estratégia político-administrativa de controle por 

parte  da  Coroa,  na  qual  as  relações  mercantis  foram  estruturadoras   e 

resultaram na ordenação  de seu território.  Para consolidação desta  política, 

com bases no universo mental vigente, todos os autores destacam o papel das 

Casas  de  Câmara  como  verdadeiros  agentes  de  ordenação  urbana.  Já  o 

trabalho de BASTOS(2003), avança na questão e mostra como esse universo 

mental, pautado nos ideais do decoro e nos tratados arquitetônicos, forjaram o 

planejamento  do  solo  mineiro.  Por  sua  vez,  o  trabalho  de  MORAES(2005), 

corrobora a tese de Bastos na medida em apresenta dados cartográficos do 

período. Também avança na questão do planejamento, uma vez que desloca 

sua  importância  da  escala  micro  das  povoações,  arraiais,  vilas,  para 

correlacioná-las numa escala macro, que propiciou, através das inter-relações 
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mercantis  entre  povoações,  arraiais,  vilas  e  Reino,  a  conformação  e 

consolidação de uma Rede Urbana mineira.

No papel estruturador destinado aos agentes camerários, um universo de 

edificações  e  obras  públicas  e  também  privadas  foram  regulamentados, 

fiscalizados, modificados, delineando as feições que estes espaços tomariam e 

que nos foram legadas como vestígios de um passado.
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CAPÍTULO II 

1.  SINAIS  DA  CONSTRUÇÃO  PLANEJADA  DA  REDE  URBANA  DAS 

MINAS COLONIAIS

Para a consolidação da rede urbana mineira, encontramos documentos 

que comprovaram o papel estruturador das Casas de Câmara na organização 

dos espaços urbanos das vilas, além de indicações da face intermediadora na 

gestão da Colônia por parte do Conselho Ultramarino, bem como documentos 

que comprovaram a arte do urbanismo conveniente. Várias fontes elucidaram o 

papel do universo mental vigente na implantação do decoro nas Minas, como a 

arte das adequações e conveniências de meios e fins, para a concretização de 

uma regularidade geométrica possível e do decoro das povoações formando e 

enformando todo o universo físico, econômico, social e cultural de Minas com 

bases no projeto político-administrativo de controle e poder da Coroa.

1.1. O PAPEL ESTRUTURADOR DAS CASAS DE CÂMARA 

Conforme observamos, as Casas de Câmara foram agentes responsáveis 

pela  estruturação  do  espaço  urbano  das  vilas  mineiras  na  medida  em que 

possuíam  o  papel  normatizador  e  fiscalizador  das  atividades  que  se 

desenvolviam nestes espaços. 

Na leitura dos documentos, diversas nuances dessas práticas puderam 

ser comprovadas. Um exemplo coletado na pesquisa das fontes, da importância 

estruturadora do senado é o pedido dos moradores de Campanha do Rio Verde 

de Santo Antônio do Vale de Piedade, da Comarca do Rio das Mortes, no qual 
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solicita a ereção do arraial em Vila, para que o mesmo possa fomentar as obras 

públicas:

“...Dizem  os  moradores  do  continente  e 
Campanha do Rio Verde de Santo  Antônio  do Vale da  
Piedade, Comarca do Rio das Mortes que representando 
os suplicantes a Vossa Majestade, por sua parte a grande 
distância [...] lagoas em que ficavam da Vila de São João  
del-Rei[...]  Comarca,  pela  outra  os  gravíssimos 
incômodos[...] expunham a ruína da fazenda que sofriam 
na  prática  [...]  abuso  de  ser  constrangidos  por  seus 
credores  a  irem  responder  nas  ações  novas  ao  Juiz 
Ouvidor  da  dita  Vila,  ao  mesmo  passo  que  tinha 
confirmado aos suplicantes um Juiz Ordinário com alçada 
no Civil e Crime e com seu julgado e termo reparado qu  
tem a mesma vila, representando igualmente o quanto 
lhe eram pesados e ruinosos os avultados e molumentos 
que os juízes as Sesmarias, dos órfãos e provedores das 
fazendas dos defuntos e ausentes da mesma cabeça de 
Comarca  lhes  faria  ao  pagar  e  extorquiam,  vindo com 
seus oficiais de sua tão grande distância a prover sobre 
os negócios de seus ofícios, bem como não mesmo lhes 
[...]   os  oficiais  encarregados  da  cobrança  da  Real  
Fazenda  enviados  [...]   Vila  Rica  aquele  território,  se  
designou Vossa Majestade por  (?)  Real  consideração e 
inata piedade,  providenciar de oportuno remédio que 
continuadas  vexações,  que  por  tão  diversos  princípios 
sofriam os suplicantes ordenando, por sua real resolução 
de  21  de  Julho  de  1779  tomada  em  consulta  do 
Conselho  Ultramarino, que  nas  expostas 
circunstâncias,  ocorrendo  não  menos  a  do  grande 
número  daqueles  moradores  como tudo  os  suplicantes 
fizeram dito, não pudessem estes, nas ações novas ser  
extraídos  do  juízo  Ordinário  do  seu  julgado,  que  este 
mesmo Juiz o fosse também dos órfãos dali, que para (?)  
das sesmarias fosse dito Governador um dos letrados que 
nos fossem propostas do termo na Real provisão de 07  
de maio de 1763 e que ultimamente pelo que respeitava 
a arrecadação e cobrança das dívidas da Real Fazenda 
esta  se  fizesse  pelos  respectivos  oficiais  do  distrito  e 
termo dos mesmos devedores(?) que este feito as ordens 
da  Real  Junta  aos  respectivos  Ministros  dos  mesmos 
distritos. Mas se bem que desde aquele tempo, se acham 
os  suplicantes   gozando  pacificamente  de  inalterável  
quietação  e  suavidade  na  administração  da  (?)  e 
arrecadação da Real Fazenda doce fruto de tão sábias, 
como piedosas, maternais provedoras (?) do régio, 
e Augusto Trono de Vossa Majestade. Com tudo de 
presente tem tal forma crescido o número de habitantes,  
e provedores do dito continente que excedem já somente  
na Campanha do Rio [...]  termo de oito mil, e por isso o  
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termo, e aumento da [...]  novas providências aos graves  
incômodos,  que  [...]   os  suplicantes  sofrem  já,  (?)  
respeita a falta do [...] daquelas por ações no tocante às 
obras  públicas  ,  de  pontes,  fontes,  estradas  e 
semelhantes outras de que os suplicantes carecem e em 
que tanto se interessa a pública utilidade, e aumento da 
povoação, o que procede, de não haver Senado , que 
nestes  interessantes  objetos   promova  e  atende  pelo 
comum interesse dos povos, o que tudo se evitaria sem 
dúvida, se Vossa Majestade fosse servida por efeitos da 
sua Real Piedade, e alto poder, fazer aos suplicantes 
(?) de (?) em Vila a dita povoação  ou arraial  de 
Campanha  do  Rio  (?)  assinando-lhe  o  seu  respectivo 
termo pelo ...,  cujo terreno e  termo assim confirmado 
compreenda  sua  muito  considerável  extensão,  vindo  a  
ficar a pretendida Vila, se Vossa Majestade se dignar(?)  
quase no meio deste vasto com mais de quinze lagoas  
por  um  outro  lado  até  seus  confins.  Em  cujas 
circunstâncias, recorremos suplicantes, e por amor Vossa 
Majestade se digne,por efeitos de sua Real grandeza e 
piedade fazer aos suplicantes (?) (?) (?)  Vila  a dita 
povoação,  para  que  o  senado  da  Vila  possa 
promover,  e  atender  pelas  obras  públicas  e 
comuns interesses do dito continente, em benefício 
e  aumento  dos  povos  dele,  em  atenção  que  os  
suplicantes representam.26 (grifo nosso)

Na  leitura  do  documento  fica  clara  como  a  presença  do  Senado  (a 

câmara) por si só, já é uma garantia do fomento às obras públicas e comuns 

interesses, ou seja, daquilo que BORREGO(2004) chamou de preocupação com 

o bem comum, a ordenação dos espaço pela execução das obras públicas fica 

garantida com a presença dos agentes camerários. 

Outro  aspecto  que  podemos  depreender  na  leitura  das  fontes,  é  o 

caráter  de  subordinação  ao  poder  da  Coroa,  expresso  através  de  escritas 

condecorosas e de submissão como Real grandeza e piedade, sábia, piedosa, 

maternal,  magnânima  e  Vossa  Majestade  inflamado  de  ardente  zelo  pela 

caridade. Além disto, o funcionamento do Conselho Ultramarino como repórter 

26 In: BOSCHI, 1998 - AHU (Nº:10012/CX:131/Doc: 37/Rolo:116/CD:37)

42



das necessidades da colônia,  fiel  fiscal  da devida aplicação dos recursos da 

Fazenda Real, bem como representante dos interesses da Coroa e transmissor 

do Real Padrão referente a comportamentos, políticas públicas e eclesiásticas, e 

ainda de normas construtivas, como retrato fiel do universo mental vigente, fica 

também evidente na leitura das fontes.

Na arrecadação de tributos, a Câmara encontrava a fonte de recursos 

para o incremento às obras públicas. O numerário arrecadado com os impostos 

era muitas vezes considerado insuficiente. Como solução para o problema, os 

agentes  camerários  solicitavam  permissão,  via  Conselho  Ultramarino,  para 

criação de novos tributos, realização de “lotarias” (loterias), e mesmo ajuda 

régia  para  execução  de  certas  obras  tão  necessárias  ao  “bem  comum  e 

adequada acomodação das vilas”. 

A Câmara de São João del-Rei, vislumbra como solução para a falta de 

recursos no incremento das obras públicas  a criação de lotaria (loteria):

“...e para se observar de uma vez estas públicas 
necessidades  a  que  lhe  agora  se  não  tem  podido 
suspender com as vindas da Câmara da mesma Vila de  
São João del-Rei uma lotaria anual, ou ainda duas vezes 
no ano, sendo os jogadores dela o povo daquela Comarca 
do Rio das Mortes...”27

“...Também  pedimos  mais  ao  mesmo  senhor 
facilidade  para  se  fazer  sua  lotaria  destinada  para  as  
obras públicas e que tanto necessita esta Vila (São João 
del-Rei)  bem  como  uma  cadeia,  chafariz  e  pontes  de 
pedra,  pois  que  esta  Câmara  se  vê  impossibilitada  de 
forças para o poder fazer...”28

27 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:11505/CX:160/Doc: 55/Rolo:146/CD:48)
28 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:12501/CX:173/Doc:62/Rolo:158/CD:50)
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Um  exemplo  de  solicitação  para  concessão  de  novo  tributo  foi 

encontrado em pedido dos Oficiais da Câmara de Nossa Senhora do Carmo, 

para aplicação em obras públicas:

“... Os Oficiais da Câmara de Nossa Senhora do 
Carmo pedem Vossa Majestade lhes conceda o tributo de 
meia pataca de Ouro em cada barril de água ardente, ou 
melado que se fabricar nos engenhos do distrito daquela  
vila aplicado às obras da Igreja Matriz, Câmara e Cadeia 
e para os mais pertencentes ao dito Senado.”29

É interessante observar  o  parecer dos conselheiros,  que preocupados 

com a recepção dos produtores, no intuito de atender a todos os interesses, 

como mediadores do processo de construção da República, acabam por indicar 

o tempo máximo para arrecadação deste tributo solicitado, bem como buscam 

alternativas para arrecadação de fundos como a concessão de sesmarias para 

posteriores arrecadações com aforamentos.

“...por que ficara a Câmara com este dinheiro sem 
vexação , e que poderia importar de presente em cada 
um ano três mil cruzados, que ainda (sic) era pouco para  
os  gastos  a  respeito  da  carestia  da terra,  que parecia  
justificada a suplica que Vossa Majestade mandaria o que  
fosse  servido...  E  dando-se  vista  ao  Procurador  da 
fazenda respondeu que era grande a imposição de meia 
pataca  de  ouro,  e  grande  o  rendimento  de  três  mil  
cruzados que poderá ser mais,  por que neste reino há 
muitas Câmaras que nem quinhentos (?) tem, mas que 
durante as obras se lhe devia permitir e acabadas elas 
requererão.

E dando-se tão bem vista ao Procurador da Coroa 
respondeu  que  não  duvidava  que  se  concedesse  esta 
graça aos suplicantes, mas por tempo certo de oito ou 
dez anos, e que se deve ordenar ao Governador que dê a  
esta  Câmara  algumas  Sesmaria  que  pedir  para  seu 
patrimônio, preferindo aos particulares.

Pareceu mesmo que ao Procurador da Coroa, e 
que e tempo que houver de durar esta imposição seja o  
de  dez  anos  para  o  que  se  deve  logo  ir  dispondo  o 
desenho desta obra para que dentro do dito tempo se 
possa acabar, pois se suporem que como o produto do 

29 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:48/CX:01/Doc: 49/Rolo:05/CD:01)
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dito tributo e se houver cuidado e zelo se poderá findar  
ainda  e  muito  menos  tempo;  e  que  se  deve  declarar  
(tudo?) que serão obrigados os oficiais  da Câmara em 
cada um ano a dar conta ali da receita deste (subsídio)  
(sic)  e  da  sua  despeza  e  para  que  senão  falte  a  
observançoa  (sic)  desta  disposição  que  esta  ordem se 
restringe  assim  nos  livros  da  Câmara,  como  nos  da 
Ouvidoria  para  que  conste  o  que  vossa  Majestade 
determinou nesta materia. 13 de janeiro de 1716 30

Na leitura do trecho, podemos observar a preocupação por parte dos 

conselheiros na prestação de contas sobre a destinação do novo tributo que 

autorizavam  a  cobrar.  Na  perspectiva  de  adequações  desenvolvida  por 

BASTOS(2003),  e  ainda  mesmo  nos  trabalhos  de  BORREGO(2004)  e 

MORAES(2005),  mencionamos  a  presença  do  burocracismo,  do  self-

government que passou a imperar na colônia, face a vastidão do território, da 

dificuldade de efetiva fiscalização e acúmulo de serviços por parte do Conselho 

Ultramarino, que por muitas vezes acabou por favorecer os “descaminhos” de 

desvios de conduta, que faziam escoar o dinheiro público, mesmo existindo por 

parte da Coroa, uma preocupação em relação a fiscalização no emprego destes 

recursos.  Segundo  BORREGO  (2004)  surge  daí  o  papel  primordial  e 

estruturador  das  Casas  de  Câmara,  como representantes  dos  interesses  da 

Coroa em cada Vila que se constituía.

Percebemos ainda como o povo tinha direito à voz, por diversas vezes se 

reportando  a  Coroa  com solicitações,  pedidos,  informações  e  até  delações. 

Numa carta  de  Rafael  Pires  Pardinho,  intendente  dos  Diamantes,  podemos 

descobrir  nas  entrelinhas  a  recepção  desfavorável  do  povo  em  relação  à 

cobrança de novos tributos.

30 Idem.
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“... Na carta de 7 de maio de 1740 dos Oficiais da  
Câmara  da  Vila  do  Príncipe  que  Vossa  Majestade  me 
manda informar pretendem impor aos moradores dela e 
de toda Comarca do Serro Frio... um tributo com pretesto 
de necessidade de obras públicas  para que dizem não 
basta rendimentos deste Conselho...Mas ainda que seja 
tênue, nunca me parece justo e conveniente lançar ao 
povo de toda a Comarca um tal tributo perpétuo, como 
pretendem pois a ser por tempo limitado, ou por (finha?)  
instituírem este seu requerimento na forma de ordenção 
e do seu regimento. Contudo Vossa Majestade mandará o 
que for servido...(Responda-se?) aos Oficiais da Câmara 
que  se  (não?)  (?)  que  pedem  antes  se  estranha  que 
pretendeu um tributo aos povos devendo antes cuidar no 
alívio dele e no caso de ter necessidade (sendo?) (para?) 
alguma obra pública a deve requere na forma de seus 
regimentos e ordenanças do Reino (?) de (janeiro?) de  
1743.”31 

Neste documento podemos avaliar  como a Coroa trabalhavam bem o 

jogo de adequações e conveniências, premissas do decoro que consolidou nas 

minas  a  arte  do  urbanismo conveniente.  Ao  se  posicionar  favorável  a  uma 

reivindicação que favorece as massas, bem como ao jogar para a Câmara o 

papel de suprir financeiramente as demandas de urbanização, a Coroa coloca 

em prática o seu projeto de centralização político-administrativa como forma de 

controle e poder.

Outros  documentos  analisados  tratam  de  pedidos  de  ajudas  para 

diversas despesas da câmara, entidades filantrópicas e eclesiásticas, ou mesmo 

de  anistia  de  dívidas,  para  os  quais  utilizam  comumente  o  argumento  da 

conveniência e do bem comum para persuadir a Coroa. 

“...Este  senado  da  Câmara  da  Vial  do  Príncipe 
Comarca do Serro Frio acha-se tão atinuado (sic),  que  
não tem mais rendimento,...motivo porque não tem esta  
Vila Casa de Câmara, ....e mesmo cadeia...sendo uma e 
outra  coisa  o  mesmo  necessária  ao  bem  comum  e 
conveniente a República,  se nos faz preciso rogar a 
Vossa Majestade queira por sua Real Grandeza mandar 
dar a fazenda Real destas Minas uma ajuda de custo com 

31 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:3231/CX:41/Doc: 86/Rolo:35/CD:013)
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que se faça uma e outra coisa,  pois tudo redunda em 
(utilidade?) da República, e serviço de Vossa Majestade...  
20 de setembro de 1724”32

“...faltando estas somas para as obras e despesas,  
que  estão  a  cargo  deste  concelho:  suplicamos  Vossa 
Majestade seja servido mandar declarar ao Governo de 
Tais  Minas,  alivie  esta  Camara  desta  despesa  e  faça 
quartelar  os Dragões e  seus Oficiais  por  modo que se  
evite este grande gasto a esta Camara, e o que na paga 
das ditas casas se tem feito, se leve em conta nas que  
toma o corregedor desta Comarca...”33

“...a  qual  deliberação tomaram confiando só da Divina 
Providência e como seja obra tão pia e singular nas Minas 
pois  ainda  nelas  não  há  casa  de  Misericórdia 
conciderando os suplicantes  ser  o Real  peito  de Vossa  
Majestade inflamado do mais ardente zelo de caridade, e  
sem limite a magnanimidade do (?)  lhes pareceu seria 
muito do seu agrado fazê-la sua ou ter nela parte ca se 
prostrados  (sic)  a  seus  reais  pés...Pedem  a  Vossa 
Majestade  da parte da mesma Senhora Santa Ana se  
digne de concorrer [...][...][...] fazenda para a dita obra 
que seja equivalente a sua Real grandeza...” 34

“... por parte de Rosa Maria ...com carta sem remetente  
copia  seja  servido  fazer-lhe  esmola  de  lhe  perdoar  a 
parte,  que lhe  toca  da reposição  que se  lhes  mandou 
fazer de sete mil  cruzados, que dispendera na obra da  
cadeia...”35

Uma análise que pode ser feita em relação à documentação estudada é 

que o próprio número elevado de reivindicações e provisões, no universo das 

fontes  pesquisadas,  referente  à  construção  de  Casas  de  Câmara,  denota 

simbolicamente  o  papel  estruturador  que  vieram  representar  nas  minas 

coloniais  as  atividades  dos  agentes camerários e  ainda o espaço físico  que 

ocupavam. Este caráter simbólico pode ser percebido nos números de pedidos 

de construção, reforma e conservação dos prédios que abrigavam a Câmara, 

que quase sempre, junto com as Igrejas, ocupavam locais de destaque nas 

32 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:477/CX:05/Doc: 109/Rolo:05/CD:02)
33 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:907/CX:10/Doc: 54/Rolo:09/CD:04)
34 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:2804/CX:34/Doc:60/Rolo:29/CD:11)
35 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:6140/CX:76/Doc:38/Rolo:67/CD:22)
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Vilas, sendo erigidas com a maior “dignidade”, “ornamento” e “conveniência”. 

Trata-se metaforicamente de uma transposição da força do Poder da Coroa 

para o espaço físico que abrigava seus representantes. 

“...Por  (provisão?)  de  14  de  maio  de  1725  me 
manda (V. Majestade?) que [audido] ser [conveniente?] a 
obra da Casa da Câmara [aud] e cadeia dos vereadores  
dessa  Vila  mandar[a...]  novamente  fabricar  lhes 
[declarar...] que podem continuar na dita obra ...”36 

“...E  noutro  lugar  area  bastante,mandou  junto 
com  a  câmara  daquele  ano  por  um  simples  acordo 
continuar outra tanta obra, não só para a dita cadeia mas  
também para a nova casa de Camara e audiência sem 
proceder a nova arrematação...”37 

“...da  Câmara  de  Vila  Rica...se  me  faz  preciso 
colocar na presença de Vª Majestade o que os vereadores 
dela se escuzam representar, sendo tão útil como preciso 
e que sendo a cadeia desta dita Vila e casa do Conselho e 
das  audiências   dos  auditórios  desta  Vila  fabricada  de 
madeira e barro,  tudo material  corrosíveis...ordenou se 
fizesse  em  pedra  e  cal,  com  toda  a  retidão 
necessária...para isso se deve comprar aonde não só se 
fazem mais formosa a praça ...”38   

É importante destacar como aos pedidos de Casa de Câmara, costumam 

estar atrelados os pedidos de construção, reforma e conservação de cadeias. 

Como parte do projeto político-administrativo da Coroa,  as cadeias também 

representavam  o  controle  da  metrópole  sobre  o  território  mineiro  e  estas 

deveriam ser bem “cuidadas”, erigidas com o objetivo de manutenção da ordem 

pública. Mais tarde estes espaços seriam construídos junto com as Casas de 

Câmara, sendo comum nas Minas as Casas de Câmara e Cadeia, corroborando 

de vez o papel destes espaços como organizadores da vida urbana na colônia.

36 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:814/CX:08/Doc:34/Rolo:07/CD:07)
37 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:2223/CX:26/Doc:67/Rolo:23/CD:09)

38 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:5600/CX:68/Doc:14/Rolo:60/CD:19)
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1.1.1. EXEMPLO  DE  GERÊNCIA  URBANA  –  O  CONSELHO 

ULTRAMARINO 

Vale ressaltar o papel do Conselho Ultramarino na defesa dos interesses 

da  Metrópole,  como  a  arrecadação  de  fundos.  Já  que  o  Estado  Português 

encontrava-se esfacelado no período da corrida aurífera, era necessário garantir 

as  rendas da Coroa, como o direito  real  sobre as pontes,  quando isto  não 

interferia por demais na vida das massas, bem como o papel como interlocutor 

da Colônia com a Metrópole e vice-versa. 

Sobre pedido de construção de ponte sobre o Rio das Mortes às custas 

das Câmaras de São João del-Rei e São José del-Rei e com pedido de posterior 

isenção  de  taxas  na  sua  passagem,  inicialmente  mostrando-se  favorável,  o 

Conselho despacha seu parecer a Coroa:

“...Parece  ao  Conselho  que  Vossa  Majestade  se  
sirva  conceder  aos  suplicantes  a faculdade que pedem 
para  fazer  a  sua  cista  a  ponte  que  pretendem  fazer  
construir  no Rio das  Mortes,  e  que feita  ela  na forma  
referida, não devem pagar portagem alguma, porque a 
fazenda Real só pode utilizar-se do direito das passagens 
naqueles rios que não podem ter pontes e não há razão 
que justifique a cobrança, quanto ao excesso dos preços  
que  se  queixão  os  oficiais  da  câmara  se  tem  o 
Conselho...”39

Entretanto, ao verificar parecer do Provedor da Fazenda, que as taxas 

cobradas  ultrapassavam  as  designadas  pela  Coroa,  a  ordem  Régia,  como 

resposta ao pedido, constata que o tributo de portagem deveria continuar a ser 

cobrado, à despeito da construção da Ponte pelos próprios moradores das ditas 

Vilas, pois a taxa se tornaria devida e justa:

39 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:1423/CX:18/Doc:23/Rolo:15/CD:06)
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“... A queixa dos Oficiais da Camara não responde 
o  Provedor  da  Fazenda  coerentemente  por  que  sendo 
esta de levarem passagem da barca de ida e volta 640  
reis não se devendo pagar mais de cada pessoa quatro  
vinteis (sic) do que esta taxado é justo se de (remédio?) 
a este (roubo? (?) que se não (?) (?) eram tanto no preço 
e ao (rendimento?) da passagem, e se deve ordenar aos 
mesmos  oficiais  da  câmara  e  ao provedor  da  Fazenda 
castiguem o excesso dela e os povos fazendo-se a ponte 
não hão de duvidar pagar pela mesma taxa a passagem 
mas não se excedendo a taxa no que se deve mandar 
ponham  os  (ministros?)  assim  da  Fazenda  como  da 
Justiça todo o cuidado pela observância.”40

No jogo das  adequações,  a  Coroa  nunca perdeu de  vista  a  vertente 

sustentadora e mantenedora da Colônia em relação à Metrópole.

1.2. ASPECTOS DO UNIVERSO MENTAL VIGENTE NOS SÉC. XVIII E 

XIX  –  A  ARTE  DO  URBANISMO  CONVENIENTE  COMO 

ESTRATÉGIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Através da documentação estudada, foi possível corroborar a idéia de 

aplicação do decoro em Minas Gerais.  O decoro é descrito por BASTOS(2003) 

como  uma  regra  ético-política,  artístico-construtiva  de  transformação  dos 

contextos, baseada nos tratados antigos e modernos, na qual a congruência de 

seu princípio regular tem na adequação e na conveniência seus meios e fins. 

Ou seja,  baseada  em princípios  de  arquitetura  e  urbanismo difundidos  nos 

tratados  antigos  e  modernos,  muitas  vezes  bastante  rígidos,  Portugal 

concretizou  em Minas  a  arte  da  adequação e  acomodação –  o  decoro  -  à 

realidade  local  de  povoamentos  embrionários  que  foram  posteriormente 

forjados segundo suas possibilidades físicas, econômicas, sociais e culturais. A 

rede urbana mineira foi assim forjada á luz do universo mental vigente, no qual 

40 Idem.
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ideais de formosura, dignidade, decência, asseio, conveniência, do decoro das 

povoações pautavam as  decisões  dos  agentes camerários  responsáveis  pela 

organização da urbes mineira.

Ao  analisarmos  as  documentações  foi  possível  averiguar  o  chamado 

decoro das povoações, bem como toda a preocupação das Casas de Câmara na 

organização  das  Vilas  e  Cidades.  Em nome da  utilidade  pública  e  do  bem 

comum,  recomendações,  petições,  reclamações,  informações  eram 

encaminhadas a Coroa e provisões eram enviadas de volta a colônia no intuito 

maior  de  ordenar  o  digno  desenvolvimento  de  minas  para  a  adequada 

representatividade da Metrópole, numa verdadeira gerência e controle sobre os 

fatos  e  acontecimentos  na  rede  urbana  que  se  delineava.  Além  disto,  a 

preocupação com o risco, ou desenho – projeto - das intervenções, corrobora a 

tese da presença de uma Escola Portuguesa de Arquitetura e Urbanismo, cujos 

princípios de teoria e prática foram também difundidos e aplicados no Brasil 

Colonial,  como  bem  prova  as  observações  de  MORAES  (2005)  sobre  a 

Cartografia no Brasil.

Sobre representação dos Oficiais da Vila do Carmo, que trata do pedido 

de  concessão  de  cobrança  de  tributo,  verificamos  a  ordem de  se  dispor  o 

desenho da obra: 

“...Pareceu mesmo que ao Procurador da Coroa, e 
que e tempo que houver de durar esta imposição seja o  
de dez anos para o que se deve logo ir dispondo o 
desenho desta obra para que dentro do dito tempo se 
possa acabar... 41

41 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:48/CX:01/Doc: 49/Rolo:05/CD:01)
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Sobre representação dos Oficiais da Vila do Carmo, solicitando provisão, 

também verificamos a imposição do risco sobre as construções:

“...determinou que esta camara da Vila do Carmo 
fizesse uma cadeia nova para segurança dos presos pela  
incapacidade  dita  da  existente,  mandaram  nossos 
antecessores  fazer  o  risco  dela  posto  na  praça  fazer  
rematação ...”42

Sobre o pedido de construção da Sé e do Palácio Episcopal em Mariana, 

verificamos a indicação de Dom João para a que se escolhesse o sítio e se 

fizesse o risco das edificações em proporção ao tamanho da povoação: 

“...se  deve  eleger  sítio  para  e  para  o  Palácio  
Episcopal , e fazer-se o risco destas obras em proporção  
a povoação e terreno em que se hão de edificar...”43

Em carta do então Governador de Minas, Luiz Cunha, na qual relata as 

condições  das  obras  da  Casa  de  Câmara  e  adjacentes  cadeias  da  Capital, 

verificamos o preço que se cobrou na época pela planta da obra, bem como a 

existência de prospecto para o entendimento das indicações para a obra: 

“...A casa de Câmara desta capital  e adjacentes 
cadeias foram feitas e construídas no ano em que esta 
Vila foi fundada. Pelo estado de danificação e ruína em 
que se achava no ano de 1745 se empreendeu construir-
se  ou  edificar-se  de  novo...  A  dita  obra  foi  avaliada 
naquele tempo em sessenta mil  cruzados pelo Tenente 
General José Pinto e (?) não se incluindo na dita soma 
quatro  mil  cruzados que ele  levou pela  planta  que na 
mesma obra se devia acentar...entrando sua respectiva 
escada  no  ponto  de  se  cobrir  de  telha  conforme  sua 
planta e prospecto incluso que eu mesmo fiz pela minha 
própria mão...” 44

42 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:2223/CX:26/Doc:67/Rolo:23/CD:09)
43 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:4089/CX:50/Doc:03/Rolo:42/CD:15)
44 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:13540/CX:125/Doc:34/Rolo:111/CD:35)
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Em alguns documentos também encontramos descrições sobre as obras, 

tanto  em  relação  às  divisões  das  mesmas,  quanto  o  que  revela  o  padrão 

construtivo existente e o desejado no período no que tange a referência de 

materiais:

“...Consta  a  planta  de  tr6es  (enxovias?)  fortes, 
uma (sala?) fechada e duas casas,para o carcereiro...45”

“...outras a cair por serem de  má taipa, ou de 
pau-a-pique, de  que  até  o  presente  era  costume 
fazerem-se as casas...o que vendo o estado das casas, e 
grande  ruína  que  havia  nelas  dificultou  se  fizesse  de 
(pedra e barro?) ou pau-a-pique com as ombreiras 
de  madeira, como  já  se  faz  em  algumas  com  as  
seguranças  que  entendo  necessárias,  fez  planta  que 
remetei  por  não  haver  ao  presente  que  a  porque  se 
trabalha, porta com [...] se rematou por 40 mil cruzados, 
ficando os cunhais, portais e janelas a parte...”46(grifo 
nosso)

Nas  pesquisa  das  fontes  encontramos  vários  documentos  com 

referências a anexos com plantas das edificações. Entretanto, estes anexos não 

existiam, com exceção de um documento, no qual  encontramos uma planta 

com projeto do quartel para os Oficiais e Soldados da Companhia dos Dragões 

de Minas na região de Vila Rica. 

45 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:2604/CX:33/Doc:36/Rolo:28/CD:11)

46 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:3348/CX:42/Doc:79/Rolo:36/CD:13)
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                      Figura 4: Planta de projeto para quartel47 

Na planta, constatamos que os cômodos não são designados, apenas o 

local da entrada é apontado como frontaria. Verificamos a presença de duas 

escalas  gráficas nas quais  referências  de medida da época são registradas: 

petipe de 60 palmos e perfil de 30 palmos. Neste mesmo documento, aspectos 

dos costumes do período são destacados, como a preocupação com o decoro 

da edificação:

“...Como Vossa Majestade foi servido que nestas 
Minas assiticem duas companhias de soldados dragões e 
seja  seu  alojamento  nesta  vila  em  que  não  haviam 
quartéis  para a  acomodação se fazia  preciso viverem 
em casas de aluguel...guarnecido e capaz de se poderem 
servir dele e (a mais?) [..bra] que  toda é de taipa e 
mais  durável  que  se  fabrica  [..te]  (?),  se  vai 

47 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:1308/CX:16/Doc:112/Rolo:14/CD:14)
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continuando tendo já a parede que (?) (frontaria?) a esta 
vila, toda a altura em que deve ficar para [...] ...e esta  
além de ser precisa para a acomodação dos ditos oficiais  
e  soldados  que foi  [...era...]  [...tendeu]  fica também 
em  sítio,  que  aumenta  (por?)  (isso?)  (a?)  
(grandeza?) e nobreza desta Vila...nos pareceu mais 
conveniente,  com  o  parecer  do  governador  destas 
Minas que se pusesse em praça a fabrica dos quartéis  
...”48(grifo nosso)

Aspectos  do  decoro  das  povoações  são  constantemente  refletidos  na 

leitura das fontes:

“...O governador de Minas da conta de não terem 
os  governadores  daquela  Capitania  casas  para  a  sua 
residência e aponta ser  conveniente assistir nas casas 
que foram da fundição (?) a informação que acusa...”49

“...E  ordenando-se  ao  Governador  da  vila...com 
seu  parecer  satisfez,  que  ...não  só  edificavam  e 
ordenaram com grande aseyo (sic) uma Ermida da dita 
Santa...continuaram um edifício ... chamado hospício ...e  
que depois vendo a dificuldade de se conseguir este fim, 
... e concorrer com esmolas para uma obra tão pia e tão 
conveniente à utilidade pública...”50 

Algumas  fontes  tratam  detalhadamente  dos  tipos  de  obras  que  são 

necessárias  ao  decoro  das  povoações,  a  demanda  da  população  colonial 

encaminhada à Coroa, como conserto de calçadas e caminhos, construção de 

pontes  de  pedra,  chafarizes  e  fontes,  cadeias,  construção  da  casa  do 

Governador:  

“...dos  Oficiais  da  Vila  do  Príncipe...pretendem 
impor...tributo  com pretesto  de  necessidades  de  obras  
públicas...É certo ser  aquele terreno cheio de corregos  
que descem de seus morros, e foram rios de bastante 
água,  que  necessitam  de  pontes,  ...Mas  se  para  se 
fazerem de madeiras concorrem sem grande dificuldade 
alguns  dos  moradores  circunvizinhos  abastados  por  
conveniência  própria...  A  vila  do  Príncipe  esta  situada 
entre  morros  e  se  lhe  estes  (ali?)  feito  algumas 

48 Idem.
49 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:2784/CX:36/Doc:10/Rolo:30/CD:11)
50 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:2804/CX:34/Doc:60/Rolo:29/CD:11)
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calçadas, e necessitará de outras...e  conduzir a água 
das fontes para a povoação...”51 (grifo nosso)

“...Em  carta  de  30  de  agosto  de  1735...sobre 
casas  para  residência  do  governador...  que  ficava 
nas da moeda, onde se podia fazer sem grossa despesa, 
decente e segura acomodação...sabe muito bem que é 
conveniente ao serviço de Vossa Majestade a segurança 
de sua Real Fazenda...”52 (grifo nosso)

“...Do grande prejuízo que sente (?) no contínuo 
conserto das  calçadas, são causa os muitos carros que 
andam só na condução de madeiras e pedras pelo interior  
das  (?)  obras  particulares  sem outra  utilidade  pública,  
porque os mantimentos entram naquela em tropas...”53 

(grifo nosso)
“...O inteiro zelo, com que para desempenho da 

nossa  obrigação,  devemos acudir  ao  bem público...Sim 
soberana, carece esta Vila e seu terreno de muitas obras 
públicas, ...as quais as primeiras são calçarem-se nesta 
Vila  algumas  ruas  do  que  muito  necessitam,  fazer-se 
chafariz  público,  ...Formar  de  pedra  duas 
pontes...”54 (grifo nosso)

“...se faz ao mesmo tempo indispensável e preciso 
à utilidade pública novas reedificações e feituras, assim 
de  pontes caminhos e calçadas, como de uma nova 
cadeia nesta mesma Vila de São João del-Rei...Como as  
vendas  da  mesma  Câmara  além  de  (?),  ainda  parece  
suficientes para as despesas necessárias e públicas com 
médico, cirurgião e botica para os pobres,  exército 
de  soldados,  caminhos,  pontes  e  calçadas,  não 
possam  concorrer  com  grande  despesa  se  sua  cadeia 
pública, e suficiente em lugar sadio e cômodo para o bem 
da  saúde  dos  presos,  nem  ainda  para  a  fábrica  de 
chafarizes, de que tanto necessitam os povos daquela 
vila pela atual carestia e penúria, ...”55 (grifo nosso)

Uma  representação  da  Vila  do  Príncipe,  que  solicita  permissão  para 

reparos  na  Cadeia,  apresenta  um  aspecto  interessante  da  valorização  dos 

mestres  da  época,  como  a  emissão  de  um  Parecer  de  carpinteiro,  além 

descrever  a  necessidade  do  ornamento.  Além  do  ofício  de  carpinteiro, 

encontramos nas fontes indicações dos ofícios de pedreiro, ferreiro e canteiro.

51 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:3231/CX:41/Doc: 86/Rolo:35/CD:013)
52 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:3348/CX:42/Doc:79/Rolo:36/CD:13)
53 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:6051/CX:74/Doc:59/Rolo:65/CD:21)
54 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:9195/CX:118/Doc:81/Rolo:106/CD:34)
55 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:11505/CX:160/Doc: 55/Rolo:146/CD:48)
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“A  cadeia  desta  Vila  acha-se  em  estado 
insuficiente de poder servir o exercício do seu ministério,  
...parece ser mais acertado fazer-lhe uma nova, que pode 
ser de pedra, com melhor cômodo, aquela parte de baixo 
da Casa de Câmara parece alta, ... e também um cômodo 
oratório  e  se  preciso  ornamento  de  frente  da 
mencionada nova cadeia... juiz e escrivão do ofício  
de carapina  nesta Vila...  certificamos e fazemos certo 
que  indo  por  ordem...examinar  a  cadeia  da  mesma  a  
achamos  bastantemente  danificada  por  estar  com  o 
assoalho todo podre e o vigamento em que está sentado  
se acha da mesma forma podre e os (?) de roda todos 
cortados a flor da terra...”56 (grifo nosso)

“...sabendo os ofícios a que se tem aplicado, como 
são  pedreiro,  de  carpinteiro,  de  ferreiro  e 
principalmente de canteiro, que a maior parte deles 
estão  muito  capazes  de  escantilhar  qualquer  obra  de 
pedra...”57 (grifo nosso)

Outro aspecto curioso encontrado nas fontes foi o envio de planta do 

Horto Botânico de Ouro Preto a Metropóle. Porém a mesma não encontrava-se 

nos arquivos anexos.  A preocupação como aceio e com a escolha de lugar 

excelente estavam presentes nos relatos.

“...contém já quinhentas plantas, mais ou menos,  
e se conserva com todo o aceio...”58(grifo nosso)

“...Em observância do que se ordena na carta de 
Vossa  Excelência...  tenho  dado  todas  as  providências 
para o estabelecimento de um Jardim Botânico, achou-se 
um lugar excelente...”59(grifo nosso)

Além de todas as referências indicadas acima, encontramos documentos 

com detalhes  preciosos,  com especial  destaque  em relação  ao  decoro  das 

povoações.  O  primeiro  documento  trata  de  detalhes  do  novo  sítio  no  qual 

deverá  ser  implantada  a  reedificação  de  Mariana,  em  virtude  do  local 

embrionário  ser  propenso  a  inundações.  Para  este  local,  a  Coroa  delibera 

56 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:9330/CX:120/Doc: 35/Rolo:???/CD:34)
57 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:13540/CX:125/Doc: 34/Rolo:111/CD:35)
58 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:13545/CX:153/Doc: 36/Rolo:138/CD:45)
59 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:13712/CX:148/Doc:36/Rolo:133/CD:43)

57



detalhes  do  seu  projeto  civilizador,  com moldes  embasados  no  decoro  das 

povoações.  Aspectos  como  formosura,  aptidão  do  sítio,  conveniência  dos 

arruamentos, das edificações são mencionadas, bem como a preocupação com 

a normatização de futuras intervenções e seus devidos locais, num verdadeiro 

trabalho de planejamento urbano, como forma de controle por parte da Coroa :

“...Representando a Vossa Majestade este senado 
a urgência que havia de paragem, donde os moradores  
da  rua  principal  desta  Vila  houvessem de  fazer  novas 
casas, para a sua habitação, em razão de estar a a dita  
rua sujeita a inundações do rio, que se apelida Ribeirão  
do Carmo, e que a dita fundação em lugar o mais apto,  
o  campo, ou terra contíguas à mesma Vila  que se em 
outro tempo serviram de pasto aos cavalos das tropas de 
soldados...E porque os ditos quartéis se acham inabitados 
por  ocasião  daquela  mudança  que  para  a  Vila  Rica 
fizeram  o  soldados,  e  por  isso  experimentando  uma 
continuada ruína em forma, que sem dúvida padeceram 
brevemente  abatimento  e  decadência  total:  esta  causa 
porque recorre este senado a Vossa Majestade para que 
se digne, concerde-lhe os ditos quartéis e acopendre (sic)  
a  mês  junto,  para  que  acrescendo  do  conselho  estes  
bens,  possa  melhor  acudir  aos  reparos  precisos  e 
operações necessárias tendentes ao bem público...”

“...pelo qual tomou sobre si seguras, e fazer bons, 
pelos do Conselho, os aforamentos que a Fazenda Real  
tinha adquirido naquelas terras do pasto, afim de que lhe 
ficassem  livres,  para  por  ele  se  aforarem,  com 
arruamentos  (sic)  convenientes  e  se  determinar 
lugar para a praça, Casa de Câmara e Cadeia, com a 
obrigação de (?) dentro de dois anos resolução de Vossa 
Majestade e ficar o senado livre da contribuição dos foros  
da Fazenda Real, ....” 

“...Responda-se  aos  oficiais  da  câmara  que  a  
mercê que Sua Majestade lhe fez de lhe tornar a largar as 
terras  que  seus  antecessores  tinham o  oferecido  para  
pastos dos (?) das tropas foram completas, sem limitar as 
que tivessem aforadas, e assim (competem?) a câmara 
na mesma forma que as tinha antes de as oferecer. Mas  
que  fiquem  entendendo  que  neste  sitio  se  deu  (se?)  
edificar as casas que (de novo se?) fizerem e para esse  
efeito se lhe ordena que façam logo para (?)  da nova  
povoação,  elegendo  sitio  para  praça  espaçosa  e 
demarcando  as  ruas,  que  fiquem direitas  e  com 
bastante  largura,  sem  entender  a  conveniências 
particulares, ou edifícios que contra esta ordem se 
achem feitos no referido sítios dos pastos porque 
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se deve antepor a formosura das ruas, e (?) (?), se  
demarquem sítios em que se edifiquem os edifícios 
públicos:e depois se aforem as braças de terra que os  
moradores pedirem preferindo sempre os que já tiverem 
aforado, no caso em que seja necessário demolir-se lhe 
parte de algum edifício para se observar (a boa?) 
ordem que fica estabelecida na situação da cidade,  
e sendo justo satisfazerem-se-lhe o prejuízo, será pelos 
rendimentos  da  câmara  (para  que  se  ?)  entre  a 
demarcação da (praça?) ruas e edifícios públicos, se fará 
a  planta presente  ao  governador  Gomes  Freire  de 
Andrade para com a sua aprovação se praticar o referido,  
ficando entendendo-lhes oficiais da camara e seus 
sucessores  que  em  tempo  nenhum  poderá  dar  
licença para se tomar parte da (praça?) ou ruas 
demarcadas,  e  que  todos  os  edifícios  se  (?)  de  
fazer face a face das ruas cordeadas as paredes  
em linha reta e havendo comodidade para quintais 
das  casas,  devem  ficar  este  pela  parte  de  trás  
delas, e não para a parte das ruas em que as casas 
tiverem as suas entradas...”60 (grifo nosso)

É da  análise  do  espaço  construído  de  Mariana,  que  BASTOS (2003), 

depreende  a  noção  da  regularidade  geométrica  possível,  como  forma  de 

aplicação do decoro, da arte da adequação e conveniências. Ao consultar fontes 

com o mesmo teor da citada acima, que contém detalhes do projeto civilizador 

de  Mariana,  nas  quais  encontra  indicações  da  aplicação  de  conceitos  de 

formosura, alinhamento e cordeamento das ruas e edificações, o autor destaca 

como, em virtude das condições do sitio e das próprias tecnologias construtivas 

da época, essas orientações são seguidas na medida do possível, pois a ruas 

encontradas como remanescentes deste período não são totalmente lineares, 

com  entroncamentos  de  noventa  graus;  o  que  revela  uma  capacidade  de 

adaptação presente nas Minas, da aplicação de uma regularidade geométrica 

possível.

60 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:3376/CX:42/Doc:79/Rolo:36/CD:??). Sobre o mesmo assunto 
encontramos ainda o documento Nº:4124/CX:50/Doc:61/Rolo:43.
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Ainda  em  relação  a  mesma  cidade,  em  consulta  do  Conselho 

Ultramarino, encontramos apontamentos para a construção da Sé e do Palácio 

Episcopal, que também destacam o decoro das povoações.

“...examinando-se a igreja que há naquela cidade,  
pode servir de Sé na forma, em que se acha, ou com 
algum  [acer...centamento]  de  obra,  e  quando  seja 
preciso fazer-se novo templo, se elegesse sitio para ele, 
e para o Palácio Episcopal, e se fizesse o risco destas 
obras com proporção à povoação, e terreno em que se 
hão de edificar,  respeitando também haver notícia que 
naquela cidade há templo capaz de Sé, e duas moradas 
de casas capazes de assistir  nelas  o Bispo...Que nesta 
casa, enquanto se não compra, ou faz junto à Catedral  
Palácio,lhe  parece  pode  residir  o  Bispo:  que  a  Igreja  
matriz é bastante templo, de três naves, com capela do 
Santíssimo Sacramento reparada, e muito decente, que 
os  anos  passados  quando  se  levantou  nas  paredes 
mestras,  que deu algum cuidado, que lhe seguiram se 
reparou, e está livre de ruína, pelo que entende lhe não  
falta mais que [ter?] o fundo a Capela mor capaz de se  
meterem as  cadeiras  das  dignidades  e  cônegos  e  que 
com  esta  obra  ficam  o  templo  decente  e 
próprio...Informou...o...bispo...que  em que  a  Matriz  é 
Templo capacíssimo de ser catedral,  porém, como 
ainda não estava totalmente acabado quando chegou a 
noticia da ereção deste novo Bispado..., se suspenderam 
as obras,...e  se  fez  este acrescentamento,  e o (coro?)  
para os Cônegos com aprovação do governador e capitão  
general,  de  que  dará  conta,  a  qual  capela  mor  ficou 
perfeitíssima e  só  lhe  faltam  os  cancelos,  que  são  
precisos: deve-se acabar de forrar alguma parte pequena 
da Igreja, que ainda não tem forro, e tanto este, como o 
que está feito, se deve pintar, e o do capela-mor com 
mais alguma perfeição: a Igreja é de areos, e tribunas 
por cima, e em uma delas se há de assentar o órgão,  
para o que se deve fazer uma varanda. O retábolo para a 
capela  mor  pode  ficar  o  mesmo  que  é  bom,  e  está  
dourado,  mas  como este  retábolo  é  da  irmandade  do  
Santíssimo Sacramento, que agora está colocado em uma 
capela do Rosário [...] cruzeiro da parte do Evangelho, a 
qual capela necessita de se acrescentar aos menos uma 
braça, [...] retábolo perfeito, mas não dourado,lhe parece 
justo que se faça esta obra à Custa da Fazenda Real,  
vista a grande despesa, que a Irmandade, e o Povo fez  
com a capela mor, o seu retábolo, e toda a Igreja.  Deve-
se também fazer o pátio à porta principal da Igreja com 
algumas escadas,  para que fique mais  levantado,  para 
evitar  a  passagem  de  cargas,  carros  e  animais;  
finalmente devem-se fazer as grades e portas, que faltam 
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nas janelas da Igreja e juntamente rebocá-la, caiá-la e 
[rete...-la],  e  feitas  estas  obras  fica  um  templo  tão 
majestoso.... Que no que respeita ao Palácio Episcopal,  
as casas em que atualmente reside são muito  capazes, 
muito perto da Sé, em sítio muito airoso e com todas as  
comodidades,  só  é  necessário  fazer-se  algum concerto 
nas janelas por serem algumas pequenas e desiguais e 
...pagarem-se umas casinhas..., preciso demoli-las para o 
acrescentamento do tal Palácio...”61 (grifo nosso)

A descrição acima é uma aula de arquitetura religiosa, demonstra um 

profundo zelo com a edificação do templo, num Estado cujo regime vigente era 

o do Padroado. O decoro das povoações está evidente na preocupação com os 

detalhes e corrobora alguns preceitos para ereção de capelas,  descritos por 

BASTOS (2003) quando faz menção a Borromeo: um arquiteto deve fazer a 

escolha do sítio para sua implantação; a Igreja deve ser elevada; o acesso deve 

ser feito por escadas;  amplitude e capacidade devem ser grandes;  altares 

adicionais devem ser implantados no transepto e na nave.

Enfim, a mentalidade que imperava nos séculos XVIII e XIX, condicionou 

toda rede de ocupação do território mineiro em nome da desejada centralização 

do  controle  e  poder  por  parte  de  Portugal.  As  estratégias  político-

administrativas  ajudaram  a  forjar  os  espaços  urbanos,  os  arruamentos,  as 

obras  públicas  e  religiosas,  sob  a  égide  de  conceitos  de  adequação, 

conveniência,  decência,  dignidade,  formosura  –  conceitos  do  decoro  e  dos 

tratados arquitetônicos que influenciaram as práticas do período.

61 In: BOSCHI, 1998 – AHU (Nº:4405/CX:54/Doc:23/Rolo:46/CD:??).
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CAPÍTULO II 

CONCLUSÃO: 

A  questão  básica,  que  instigou  a  pesquisa  desenvolvida  nesta 

monografia,  girava  em  torno  da  seguinte  pergunta:  existiu  planejamento 

urbano nas Minas Coloniais?  

Conforme descrevemos, trata-se de uma questão clássica, cuja primeira 

teoria foi calcada na abordagem do texto “Raízes do Brasil”, de Holanda62, que 

lidou com o conceito de espontaneidade e irregularidade. Assim como Holanda, 

Sylvio de Vasconcellos63 também abordou a qualidade de espontaneidade para 

descrever as cidades mineiras. A tese desses autores levou os historiadores a 

acreditarem  na  falta  de  um  planejamento  urbano  para  Minas  Gerais, 

principalmente quando comparadas cidades brasileiras e cidades espanholas. 

No  desenvolvimento  do  trabalho,  percebemos  como  a  historiografia 

contemporânea tem desconstruído o mito da falta de planejamento. Sendo os 

textos de Holanda e Vasconcellos  já  profundamente estudados por  diversas 

vertentes  historiográficas,  inclusive  a  do  Urbanismo.  Por  esta  razão, 

percebemos  como  os  trabalhos  de  BORREGO(2004),  BASTOS(2003)  e 

MORAES(2005) possibilitavam a ampliação da questão sobre o planejamento 

urbano  nas  Minas,  pois  ao  caráter  comprovado  de  espontaneidade  dos 

primeiros  momentos  da  corrida  pelo  ouro,  um  ideal  de  adequação  e 

acomodação  deu  continuidade  ao  desenvolvimento  de  uma  rede  urbana 

mineira.

62 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 24 ed. RJ: José Olympio, 1992.
63 VASCONCELLOS, Sylvio de. Arquitetura no Brasil, pintura mineira e outros temas. BH: Escola 
de Arquitetura da UFMG,1959.
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Sendo  assim,  procuramos  através  da  pesquisa  em  fontes  primárias 

avulsas do Arquivo Histórico Ultrmarino, sobre edificações e obras públicas em 

Minas  Gerais,  responder  a  seguinte  questão:  uma  vez  que  existiu  uma 

preocupação  com  normatizações  urbanísticas  nas  Minas  Coloniais,  de  que 

maneira elas foram aplicadas e como isto interferiu na configuração de seu o 

espaço urbano?

Os trabalhos de Bastos, Borrego, Moraes, bem como a leitura das fontes 

corroboraram a hipótese da efetivação do planejamento nas terras mineiras. A 

guisa de uma espontaneidade na implantação das povoações, arraiais, vilas e 

cidades, os espaços coloniais foram forjados, desenvolvendo uma rede urbana 

de bases mercantis à luz do decoro, como a arte do urbanismo conveniente. 

Constatamos  que  minas  foi  construída  com  bases  numa  estratégia 

político-administrativa  de  controle  por  parte  da  Coroa,  na  qual  as  relações 

mercantis foram estruturadoras  e  resultaram na ordenação de seu território. 

Para  consolidação  desta  política,  com  bases  no  universo  mental  vigente, 

destrinchamos o  papel  das  Casas  de Câmara como verdadeiros  agentes  de 

estruturação urbana. Esse universo mental estava pautado nos ideais do decoro 

e nos tratados arquitetônicos, que forjaram o planejamento do solo mineiro. 

Este planejamento esteve presente tanto na escala micro como na escala macro 

do território mineiro,  e propiciou, através das inter-relações mercantis entre 

povoações, arraiais, vilas e Reino, a conformação e consolidação de uma Rede 

Urbana mineira, com características peculiares segundo as particularidades de 

cada localidade, fossem elas física, financeira, social e/ou cultural. 
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No decorrer do trabalho, ficou muito evidente a importância da interface 

entre história, arquitetura e urbanismo, uma vez que os últimos são as histórias 

das  mentalidades,  dos  costumes,  das  práticas,  dos  grupos,  da  política,  da 

economia,  materializados  no  espaço  como  resquícios  vivos  de  um  tempo 

passado, no embate sempre constante entre mudanças e permanências:

“...Podem arrasar  as  casas,  mudar  o  curso  das 
ruas: as pedras mudam de lugar, mas como destruir os  
vínculos com que os homens se ligavam a elas?(...)  A  
resistência muda das coisas, a teimosia das pedras, une-
se a rebeldia da membrana que as repõe em seu lugar  
antigo...” (BOSI,1983)

A leitura de fontes primárias sejam elas escritas, cartográficas ou mesmo 

físicas,  é  matéria-prima  para  um  trabalho  investigativo  que  possibilita  a 

efetivação  de  uma verdadeira  arquitetura  arqueológica,  na  qual  através  de 

apreciação,  análise,  fundamentação,  podemos melhor  evidenciar  os  retalhos 

legados de nossas origens, como forma de compreendermos nossa realidade 

atual  para  melhor  embasarmos  nossas  decisões  nas  interferências  urbanas, 

mesmo  que  isto  também  esteja  impregnado  de  nosso  universo  mental  de 

práticas e teorias contemporâneas.

Outra  questão  que  pôde  ser  levantada  é  o  caráter  original  desse 

urbanismo de  forte  organicidade,  presente  nas  minas  medieval-coloniais, 

que  acabou por  se  revelar  muito  mais  racional  na  sua  adequação  ao  sítio 

(através da regularidade geométrica possível) que a própria cidade planejada, 

reticulada, cujo traçado geométrico e linear não considera as conveniências do 

sítio.
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Além disto, podemos identificar no decoro, formas extremamente atuais 

para a intervenção urbana, como arte de planejamento, principalmente no que 

tange as posições político-administrativas dos gestores urbanos em relação à 

construção, reforma e conservação de sítios urbanos históricos.

Enfim, verificamos que o planejamento urbano mineiro, forjado à luz do 

decoro, construiu espaços cênicos, dinâmicos, adequados ao meio ambiente, às 

realidades sócio-culturais e financeiras pré-existentes e em constante mutação, 

numa imbricada relação entre Sagrado e Profano, num estado que nasceu do 

regime de Padroado e cujas tradições e espaços de cunho medieval-colonial se 

solidificam  permanecendo  alterando-se.  Porém,  o  aprofundamento  destas 

relações antropológicas arquitetônicas é tema para outro trabalho.

“...A cidade se embebe como uma esponja dessa 
onda que reflui das recordações e se dilata...mas a cidade 
não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da 
mão,  escrito  nos  ângulos  das  ruas,  nas  grades  das  
janelas,  nos  corrimãos  das  escadas,  nas  antenas  dos 
pára-raios,  nos  mastros  das  bandeiras,  cada  segmento 
riscado  por  arranhões,  serradelas,  entalhes,  
esfoladuras...”

“...Essa cidade que não se elimina da cabeça é 
como uma armadura ou retículo em cujos pedaços cada 
um pode colocar as coisas que deseja recordar: nomes de 
homens  ilustres,  virtudes,  números,  classificações 
vegetais  e  minerais,  datas  de  batalhas,  constelações,  
partes do discurso...” (CALVINO:1992)
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