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O desenho das cidades na Nova Inglaterra  e na Capitania de Minas Gerais1

Álvaro José Paiva de Almeida2

Introdução

           Em A Democracia na América3, Alexis de Tocqueville aponta como uma das causas da
prosperidade dos Estados Unidos da América, a sua independência política, experimentada
desde a constituição das colônias Britânicas, no final do século XVI. Ao ocupar e povoar suas
possessões na América, as nações européias empregaram diferentes formas político-
administrativas. Em certos casos, o rei submetia o controle da região a um governador de sua
escolha, para administrar a região sob suas ordens e em seu nome. Foi esta a forma
empregada na Capitania de Minas Gerais por Portugal e em boa parte das colônias das demais
nações européias, principalmente França, Holanda, Espanha e Inglaterra (Colônias ao sul da
Virgínia) a partir do século XVI. Outras vezes, a possessão era entregue a um homem ou
empresa, com todos os poderes políticos concentrados nas mãos de uma só pessoa ou na
empresa, sob inspeção e controle da Coroa. Como foi administrado o Distrito Diamantino
(atual. Diamantina), entregue a um contratador, sob ordens diretas do rei, independente do
Governador da Capitania de Minas Gerais prestando contas diretas ao rei. Segundo
Tocqueville, “um terceiro sistema enfim consistia em dar a certo número de emigrantes o
direito de se constituírem em sociedade política, sob o patrocínio da mãe-pátria, e de se
governarem eles próprios em tudo o que não era contrário às leis desta” (1988, p. 45). Foi esse
modo, tão favorável à liberdade, empregado na Nova Inglaterra. Já em 1628, “uma carta dessa
natureza, foi concedida por Carlos I aos emigrantes que vieram a fundar a colônia de
Massachusetts” (Tocquevillle, 1988, p. 45).

           Ao fazer um estudo sobre o desempenho institucional, Robert Putnam, perguntando
porque certas regiões possuem e desenvolvem regimes democráticos e outras não, elaborou
uma pesquisa na Itália durante duas décadas, a partir de 1970, quando houve um processo de
descentralização administrativa. Ele fez uma comparação entre o Sul e o Norte, tentando
responder à pergunta: de que modo as instituições formais influenciam a prática da política e
do governo?  Mudando as instituições também se mudam as práticas? O desempenho de uma
instituição depende do contexto social e cultural? Putnam e seus colaboradores comprovam de
forma empírica o papel da comunidade cívica para o desenvolvimento de instituições
eficientes. Após analisarem, na Itália, a eficácia dos governos regionais em áreas como
habitação, saúde etc, concluem que o associacionismo, a confiança e a cooperação contribuem
                                                          
1 O texto que aqui apresento foi realizado a parir da dissertação do Mestrado Gestão de Cidades da PUC-MG,
concluído em 19 de dezembro de 2002.
2 Arquiteto urbanista, mestre em Gestão de Cidades pela PUCMINAS, professor assistente III no Curso de
Arquiteutra e Urbanismo da PUC-MINAS.
3 TOCQUEVILLE, Alexis de. (1998),  A democracia na América. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo,
Martins Fontes.
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para um bom governo e o desenvolvimento de uma região. Entendemos que da mesma forma
podemos fazer um estudo sobre os diferentes fatores que influenciam o desenho de uma
cidade, isto é, do traçado urbano. Se o traçado de uma cidade é devido às questões sociais e
culturais, ou a fatores topográficos e climáticos, econômicos, ou finalmente políticos, da
capacidade associativa de seus habitantes. E quais seriam as razões que levam uma cidade a
possuir uma forma especifica.

           A maioria dos trabalhos sobre as novas cidades construídas pelos europeus na América
dá grande ênfase para as cidades planejadas, de traçado reticulado. O que se pretende aqui, é
focar as “não planejadas”, as cidades de forma orgânica na América. Mas, sobretudo, sobre as
cidades que foram de iniciativa de seus próprios habitantes, independente da forma, e não do
Estado. Procurar entender porque foram estabelecidas deste modo, quais eram os
condicionantes que levaram os colonos a construírem seus povoados de uma ou outra forma.
E, sobretudo, investigar o papel das associações, da forma como essas populações se
organizaram para se estabelecerem. E, finalmente, como esta forma de organização vai influir
na forma da cidade. Investigar, como Putnam pesquisou na Itália a respeito da Democracia,
agora sobre a planta da cidade. Podemos fazer a mesma pergunta, só que não à prática da
política e do governo, mas à planta da cidade: de que modo a capacidade associativa da
população a influencia?  Mudando as instituições também se mudam as práticas? Até que
ponto a capacidade de organização de uma população vai influir, se influencia, nas decisões
de como serão traçadas as ruas e praças e a disposição dos principais equipamentos urbanos?
Em duas regiões do continente Americano encontramos um grande conjunto de núcleos
urbanos sendo erigidos e fundados pela própria população. A maioria destes núcleos assume a
forma orgânica, mas também se encontram núcleos construídos pelos próprios colonos de
forma regular ou reticulada. Tanto na Capitania de Minas Gerais, quanto na Nova Inglaterra, a
iniciativa e a responsabilidade para a fundação dos primeiros núcleos urbanos foi dos próprios
colonos, recém-chegados, e não do Estado, como ocorreu em boa parte do Continente. Outro
aspecto a ser analisado é porque o Estado, independente da nacionalidade, fará uso da retícula
para a planta das cidades.

           Importante aqui também é o conceito da palavra planejamento. Tanto as cidades ditas
“espontâneas”, quanto as reticuladas, erigidas pelo Estado, foram objeto de planejamento. O
que difere as duas situações é que no caso dos núcleos reticulados o plano, em muitos casos,
já vem elaborado do próprio continente europeu e muitas vezes, devido ao rigorismo formal,
de difícil adaptação. Enquanto as cidades orgânicas, alvo de um planejamento concomitante
com a própria execução, adaptam-se às muitas situações, também seguindo esquemas
estabelecidos. “O planejamento orgânico não começa com uma finalidade preconcebida:
move-se de necessidade, de oportunidade a oportunidade, numa série de adaptações que se
tornam, elas próprias, cada vez mais coerentes e cheias de propósitos, de tal forma que geram
um plano complexo final, dificilmente menos unificado que um modelo geométrico pré-
formado” (Mumford, 1998, p. 329)4.

Comparando os núcleos urbanos construídos na Capitania de Minas Gerais e nas Colônias
Inglesas, vemos suas populações, através de suas instituições, assumirem grande papel na
condução dos traçados, da locação das ruas, praças, largos, e construção dos principais

                                                          
4 MUMFORD, Lewis. (1998),  A Cidade na História. São Paulo, Martins Fontes.
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equipamentos urbanos, ou seja, na definição do cenário urbano das duas sociedades. Em
ambas as regiões se desenvolveram também uma arquitetura baseada na arquitetura da
metrópole, mas com “tintas” locais. Em Minas Gerais, a criação de uma arquitetura própria,
conhecida como Barroco Mineiro. E na Nova Inglaterra, a extremamente inglesa arquitetura
dos puritanos, porém, ascética e simples, como eram os ideais religiosos do povo que a criou.

          A participação da população no processo deu-se através de suas principais instituições.
No caso da Nova Inglaterra, pelas Assembléias das Igrejas Calvinistas (Puritanas), e no caso
de Minas Gerais, através das Irmandades ou Ordens leigas, das bandeiras, das Câmaras e
finalmente da própria população em torno de suas capelas. Inicialmente as duas sociedades
fizeram uso do mesmo esquema formal na constituição de seus núcleos urbanos. Com o
desenvolvimento de ambas as sociedades, a população da Nova Inglaterra fez franca opção
pela quadrícula durante o século XVIII, a partir de exemplos isolados de cidades reticuladas
no século XVII. Em Minas, a retícula se fez presente no caso excepcional de Mariana.
Contudo, o plano de Mariana não foi de iniciativa de seus habitantes e sim do Estado.
Existem, entretanto, intervenções isoladas de traçado ortogonal em Ouro Preto (intervenção
da Praça Tiradentes com o trecho final da rua Direita, sensivelmente ortogonal) e o caso de
Tiradentes, que possui plano de algumas ruas ligeiramente regulares.

           Não é objetivo aqui saber se a participação popular vai levar a um traço regular ou não.
E sim, demonstrar a participação da população na definição do traçado, mesmo em um
momento da história onde não se tinha grande liberdade democrática. O que existe de comum
entre as duas regiões analisadas é o fato de, em ambas, o traçado ter sido fruto em grande
medida da iniciativa de seus habitantes, mas também de uma legislação do Estado que
permitia grandes adaptações. Apesar de se verificar, na conformação dos núcleos, o papel de
diferentes fatores, como: político-administrativos, das características das associações, da
capacidade associativa de seus habitantes e do modo como essas associações se davam,
veremos também que estes aspectos de associação, da cultura e do modo de vida serão
preponderantes sobre outros aspectos, como o econômico, o geográfico e o demográfico.

           A escolha destes dois universos se deu justamente por se constituirem em regiões que,
embora administradas por diferentes sistemas políticos, descritos por Tocqueville, tiveram
liberdade de gestão (mas por razões diferentes) do espaço urbano, como veremos à frente.

           Sobre o tema, não temos conhecimento de nenhuma pesquisa comparativa, a não ser
trabalhos sobre as cidades da América portuguesa e da América espanhola. Em Raízes do
Brasil, Sérgio Buarque de Holanda (1995)5 faz uma análise sociológica da sociedade
brasileira comparando-a com a América espanhola. O autor compara as cidades da América
espanhola com as da América portuguesa, tendo as primeiras um traçado reticulado e as
segundas traçado irregular ou “orgânico”. Neste estudo, Holanda aponta estas diferenciações
devido a fatores culturais e políticos. Em outro estudo comparativo entre as mesmas colônias,
Cosentino (1999)6 chega a conclusões semelhantes sobre a questão. Entendemos que a
comparação com as cidades da América espanhola não ajuda muito, apenas aparentemente.
                                                          
5 HOLANDA, Sergio Buarque de . (1995),  Raízes do Brasil. São Paulo, Cia das Letras.
6 COSSENTINO, Francisco C. (1999), “Diversidades americanas: ensaio comparativo a respeito da colonização
portuguesa e espanhola (séculos XVI e XVII)”. In: Trajetórias 1500/2000. Belo Horizonte, Unicentro Newton
Paiva.
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Realmente se trata de um aspecto interessante, duas culturas tão próximas, latinas, terem
gerado cidades tão diferentes na América. As de colonização espanhola, com traçado
reticulado, como Cuzco, Cidade do México, Cartagena, Buenos Aires, entre outras,
comparadas com as de colonização portuguesa, como Olinda, São Paulo ou Ouro Preto, com
traçado irregular, semelhantes às medievais, formam de fato um tema instigante. O Estado
espanhol usou a retícula para impor simbólica e literalmente seu poder e controle, diferente do
que ocorreu nos Estados Unidos ou no Brasil. Ou seja, a forma urbana das cidades de
ascendência espanhola é semelhante, em muitos casos, à forma das inglesas (após o século
XVIII), mas as causas são diferentes. Porém, em um universo onde a variável associativa não
tem como ser avaliada amplamente (pois o gestor do espaço urbano na América espanhola foi
o Estado), onde a lei já definia a forma da cidade, a largura das vias, o posicionamento dos
principais edifícios públicos etc, dentro deste contexto, fica pouco evidente a interferência das
associações civis e religiosas na confecção dos traçados das cidades de origem espanhola.
Diante de um plano fechado, havia pouca margem de manobra. Já ao usarmos como universo
de estudo as colônias britânicas e as portuguesas, temos, aproximadamente no mesmo
momento histórico, todos esses fatores em análise: geográfico, topográfico, climático,
cultural, econômico, antropológico, político e de associação. Nestas duas regiões, as
metrópoles não impuseram um esquema fechado. Havia diretrizes gerais. Assim, houve
espaço para os colonos determinarem o espaço urbano, fazendo uso muitas vezes de tradições
associativas. Assim como Putnam constatou o fator de capacidade associativa na Itália como
preponderante no processo democrático, minha hipótese é de que também pode ser
preponderante na gestão de uma cidade (de sua criação). Tanto na Capitania de Minas Gerais
quanto nas colônias da Nova Inglaterra, a concepção das cidades ficou a cargo da comunidade
(por razões diferentes) e, portanto, à mercê de sua capacidade associativa, da forma e da
liberdade de atuação dessas instituições. As mineiras, segundo a nucleação irregular, ao redor
de suas igrejas Católicas Romana e as da Nova Inglaterra, sob a gerência das Igrejas
Calvinistas (Puritanas).

           Entendemos que, tanto em Minas Gerais quanto na Nova Inglaterra, este fato se deu
porque a sociedade veio antes do Estado. Em Minas, o Estado se fez presente, mais tarde, no
controle da arrecadação de impostos e no combate ao contrabando. Em se tratando das
cidades mineiras, boa parte dos equipamentos urbanos foi de iniciativa e às custas da
população local, como os chafarizes, as igrejas (já que as ordens religiosas primeiras foram
proibidas de se instalarem na Capitania), os adros, as pontes, ficando a cargo da Coroa
portuguesa quase que exclusivamente a ereção das Casas de Câmara e Cadeia (sendo que
mesmo assim, algumas são adaptações de residências existentes) e dos fortes (principalmente
no litoral do Brasil, tendo em Minas apenas um, a construção do Palácio do Governo na
antiga Vila Rica, que à frente tem a forma de um forte). Não houve uma preocupação da
Coroa de gerir o espaço urbano, e quando esta se fez presente em suas construções, o espaço
já se encontrava delineado.

           Na Nova Inglaterra, foi a comunidade que criou o Estado. Estado esse que nasce dentro
da própria congregação puritana na colônia de Massachucetts. E que, nas colônias criadas
subseqüentemente, a partir de dissidentes de Massachucetts, foram evoluindo para formas
mais democráticas e com a separação entre Igreja e Estado. A forma de ocupação da Nova
Inglaterra terá a Congregação em assembléia decidindo os rumos da sociedade como um todo,
um exemplo de democracia direta.



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

5

            Assim, por motivos políticos e econômicos adversos, estas duas regiões tiveram maior
liberdade de gestão, ao menos no que concerne à questão da configuração urbana. Na
Capitania de Minas Gerais, não encontramos as mesmas liberdades políticas, e a carga
tributária será mais pesada. Outro aspecto interessante é que ambas as regiões tiveram os
“leigos” gerindo o espaço urbano. Diferentemente das cidades de origem medieval, de onde
provêm os dois agrupamentos, onde a Igreja exercia grande peso na configuração urbana,
através dos bispos e autoridades máximas da Igreja. Em Minas, devido à proibição de entrada
de ordens religiosas, foram os próprios leigos estabelecidos em terrenos de propriedade de
uma capela que construíram os templos, construindo uma visão mais “popular” do
cristianismo.

           Nas duas regiões, inicialmente, temos a mesma configuração das plantas, embora em
uma delas os Calvinistas estejam baseados sobre uma cultura de concepção mais racional de
construção de uma nova sociedade, enquanto na outra o projeto de uma sociedade assentada
na Contra Reforma. Nas duas sociedades o esquema das plantas seguiu parâmetros do final da
Idade Média, ao menos no início da fundação destes núcleos.

           Quanto à questão das cidades de ambas as regiões terem desenvolvido atividades
econômicas distintas, a atividade econômica em si não foi suficiente para produzir espaços
distintos para atividades específicas. Entendemos que este aspecto não é suficiente para
definir a forma de uma cidade, já que existem cidades com mesma atividade econômica, com
formas diferentes, e cidades de mesma forma, com atividades distintas. Olinda, por exemplo,
e as cidades da Capitania de Minas Gerais, como Ouro Preto, têm a mesma configuração
urbana e também implantação topográfica semelhante, embora tenham surgido dentro de
atividades econômicas distintas. Verifica-se, assim, que a comparação entre as regiões citadas
é pertinente para o que se propõe neste trabalho. Os outros fatores (como o topográfico) serão
elementos de composição do desenho urbano (que às vezes serão ignorados ou não), mas não
gestores. Cidades como São João Del Rei, Tiradentes ou Diamantina, situadas em sítio de
declive menos acentuado, possuem traçados irregulares. Nova Iorque, situada na região
central dos Estados Unidos, teve, no início do século XIX, a implementação da ampliação de
sua retícula por toda a ilha de Manhattan, ignorando vales, montanhas, cursos d’água e
florestas.

           Como as colônias inglesas na América tiveram ocupações muito diferentes, tanto
economicamente (as do Sul com o sistema de plantation e as Centrais e do Norte com
extrativismo, comércio de peles etc) quanto do ponto de vista dos grupos populacionais, assim
como formas distintas de administração política (as do Sul administradas por Companhias
contratadas pela Coroa e as Centrais e do Norte com maior independência política), a nossa
pesquisa ficou circunscrita às cidades do Norte. Como o universo é muito extenso, foi
definida a região da Nova Inglaterra.

           A Nova Inglaterra compreendia os estados de: Massachusetts, Connecticut, Rhode
Island, New Hampshire (Vermont e Maine se constituiriam mais tarde). Em Massachusetts, a
mais antiga das colônias do norte, a união da Igreja Puritana com o Estado, com predomínio
da oligarquia de elementos da Igreja Congregacionalista, resultou numa intolerância religiosa.
Tal situação contribuiu para o surgimento da colônia de Rhode Island, tendo como núcleo
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inicial, Providence, fundada por uma corrente de dissidentes. A Carta de Rhode Island, obtida
no Parlamento inglês em 1644, fixava a separação entre Igreja e Estado, a liberdade religiosa,
a proibição da servidão e da escravidão e, finalmente, a obediência às leis aprovadas pela
maioria e ao governo eleito pelos colonos (Karnnal, 1990, p.86). O reverendo Thomas
Hoocker, liderando sua congregação puritana de descontentes, iria fundar a cidade de
Hartford, capital da nova colônia de Connecticut, onde a cidadania se fundamentava na
propriedade da terra e não na religião. Igualmente, John Wheelwright, vindo de
Massachusetts, funda a colônia de New Hampshire (1638), convertida em colônia real em
1679.

            Na Nova Inglaterra, a vida econômica começou com inúmeros núcleos de pequenos
agricultores produzindo apenas o necessário para a sua própria subsistência. No litoral, a
abundância de grandes matas e de peixes, sobretudo do bacalhau, propiciou a comercialização
de peixes e a construção de barcos à vela. Jazidas de minério de ferro e a facilidade de fabrico
do carvão vegetal vieram facilitar a instalação de pequenas fundições. Em decorrência, nestas
pequenas comunidades do norte se viram surgir um vigoroso comércio de bacalhau, produtos
derivados da baleia como sebo e velas, farinha de trigo e cereais, além de peles. Comerciantes
estabelecidos em Boston mandavam seus produtos para o Caribe, suprindo as necessidades
das colônias inglesas neste período. Tornando, assim, os custos da fabricação do açúcar em
Barbados, Jamaica e Ilhas de Barravento e Sotovento menor que se tivessem que trazer as
provisões da Inglaterra. Além do mais, o açúcar e o melaço era enviado para as refinarias da
Nova Inglaterra, que por sua vez exportavam rum para a África. Lá o rum era trocado por
escravos, que eram trazidos para as ilhas para continuar a produção de produtos da cana-de-
açúcar. Foi este comércio triangular o responsável pelo enriquecimento inicial da Nova
Inglaterra, complementado pela comercialização de peixe salgado e frutas para a Inglaterra.

           Assim, antes de iniciar a revolução industrial, a Inglaterra não se incomodava com a
crescente indústria manufatureira da Nova Inglaterra. O capital acumulado do comércio
triangular era aplicado na fabricação de móveis, carroças, tecidos, sapatos, ferramentas, sabão
etc. Desde que estas mercadorias fossem consumidas dentro da própria colônia, ou exportadas
para o Caribe, o que, como já dissemos, diminuía os custos dos fabricantes de açúcar, café e
cacau. Estes sim, produtos cobiçados pela metrópole.

            Na Nova Inglaterra analisamos várias cidades, em Estados diferentes como: Boston,
Salem, Plimouth, Woodstock, Exeter, Providence entre outras, por constituírem uma amostra
representativa de um padrão comum nesta região de concentração puritana. Na capitania de
Minas Gerais, as cidades estudadas foram Ouro Preto, São João Del Rei, Tiradentes, Sabará e
Mariana, pelo fato de terem sido os arraiais influentes durante o período minerador (haja vista
a atitude da Coroa Portuguesa ter implantado as “Casas dos Contos” ou casas de fundição
oficiais do ouro em muitas destas comunas), mas, sobretudo, por se constituírem de exemplos
significativos do padrão regional. Mariana destaca-se pelo fato de ser, de certa maneira uma
cidade que foge um pouco à regra da configuração das demais, assim como New Haven na
Nova Inglaterra.

           A ocupação da Capitania de Minas Gerais se deu ao longo da Serra do Espinhaço, no
sentido sul/norte. Embora a teoria mais comumente aceita, em diversos setores como a
economia, a história e a antropologia, é de que as cidades se originaram sobre uma economia
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de base rural, deu-se em Minas Gerais o contrário, pois a economia rural se construiu sobre a
urbana, de forma semelhante apontada por Jane Jacobs (1975), em A Economia das Cidades7,
onde a autora desenvolve a tese de que o urbano precede ao campo, e não o contrário. A
hipótese aqui defendida é que a configuração urbana seria o reflexo da legislação e da forma
de ocupação territorial dado pela Coroa portuguesa e da capacidade associativa de seus
habitantes.

            Com a descoberta do ouro, as ocupações se dariam ao longo dessa Serra. Ela divide o
Estado em duas regiões: uma oriental, caracterizada por vegetação de grande porte, tipo mata
atlântica, baixa altitude, abrangendo todo o vale do rio Doce; e outra ocidental, de cerrado e
campos (basicamente todo o vale do rio São Francisco e Triângulo). Os arraiais (termo
português para acampamento de construções precárias) se estabeleciam ao redor das minas
(forma mais eficaz de controle pelos seus proprietários) e ao longo dos caminhos entre as
mesmas, configurando, mais tarde, “conurbações” destes arraiais, formando as vilas. Como
exemplo, temos o caso de Ouro Preto, a antiga Vila Rica, que se configura por um longo
percurso, unindo os arraiais das Cabeças, Rosário, do Ouro Preto, de Antônio Dias, Santa
Efigênia e de Padre Faria. Estes arraiais surgiram de forma nuclear, normalmente ao redor de
uma Igreja, constituindo-se um adro diante da mesma (como as de Nossa Senhora do Pilar,
Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Conceição etc) ao longo de uma estrada tronco.
Estes arraiais se desenvolveram durante o século XVIII, se conurbando, constituindo a cidade
que conhecemos hoje. Sabará é outro exemplo, também com um eixo longitudinal de
“conurbação” dos arraiais de Tapanhuacanga, Matriz de N. S. da Conceição, Capitão João,
Morro da Barra, Caquende, dos Porcos, Ponte Grande e Roça Grande. Ou, ainda, o exemplo
da cidade de São João Del Rei, com a conurbação dos arraiais de Santo Antônio, Rosário,
Pilar e Bom Jesus de Monte. Caracterizando assim, a atividade mineradora como francamente
urbana.

           A configuração dos núcleos se caracterizaria a partir de uma série de elementos de
composição urbana, como relevo, economia (mineração), legislação e política de ocupação. A
Coroa portuguesa, diferentemente da espanhola e da britânica, tinha por política a ocupação e
exploração do território com o mínimo de investimento. Em carta do Marquês de Pombal
(Maxwell, p. 53 1995)8, ele deixa claras as dificuldades de um Estado tão pequeno, tanto
populacional quanto territorialmente, como o português, em povoar e defender território tão
vasto quanto o brasileiro. Deixava clara a necessidade do aumento da população da colônia
através da miscigenação. O objetivo era, antes de tudo, deixar a cargo dos colonos a defesa do
território, como dignos vassalos do rei. O que de fato aconteceu, por exemplo, na expulsão
dos holandeses do território colonial português, foi muito mais pelos méritos e ações da
população local que do exército português.

           As cidades da Nova Inglaterra, estabelecidas a partir do século XVII viriam também a
se caracterizar pelo traçado irregular, ou ligeiramente regular. New Haven foi uma exceção.
Só a partir do século XVIII é que se tornaria prática a construção de cidades reticuladas, como
um tabuleiro de xadrez, ao modo das cidades romanas, tendo uma praça central (como o
fórum romano) e dois eixos axiais principais, em sentido leste/oeste e norte/sul

                                                          
7 JACOBS, Jane. (1975),  La Economia de las Ciudades. Barcelona, Península.
8 MAXWELL, Kenneth. (1996), Marquês de Pombal, paradoxo do Iluminismo. São Paulo, Paz e Terra.
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(cardus/decumanus). Vemos nos territórios das colônias Britânicas na América, as cidades
aflorarem segundo este esquema (Filadélfia, Litchfield, New Haven, etc). A prática da retícula
também é usual no Brasil. Sobretudo no litoral (como Salvador, São Luís, Parati e cidades
estabelecidas no período Pombalino, a oeste de Tordesilhas).

           Em Minas, a ocupação se daria de forma aparentemente descontrolada. Assim, sem
uma participação mais efetiva da administração portuguesa (como aconteceu nas cidades da
América Espanhola, que tinha o Estado à frente na execução da cidade), a construção ficou a
cargo da população que erige suas vilas ao modo medieval. Em Diamantina, cogitou-se até
em fazer-se uma muralha, para melhor controlar o contrabando. Muitas cidades de origem
lusitana situavam-se em pontos estratégicos elevados, com traçado urbano medieval,
aparentemente anacrônico dentro do contexto histórico de pleno século XVIII, quando as
concepções racionais da modernidade já eram presentes em todas as colônias das potências
européias na América (Holanda, França e Inglaterra) e na própria Europa. Porém, como
podemos verificar, mais adaptadas ecologicamente às condições físicas do meio no qual se
encontram. O que vemos é que, além da tradição, a legislação tanto religiosa quanto do
Sistema Sesmarial irão constituir o arcabouço definidor da estrutura urbana na região. Este
conjunto de condicionantes será implementado na fundação dos arraiais por diversos atores: a
bandeira, as irmandades e finalmente, o corpo da comunidade, sob a liderança dos párocos e
do responsável pela capela ou “fabriqueiro”. Mais tarde, com a implementação das vilas, vem
somar-se às  primeiras, a Câmara. Na Nova Inglaterra este papel condutor de implantação será
desempenhado pela Igreja Protestante Calvinista, também conhecida como Puritana. Será o
corpo da comunidade, sob a liderança dos ministros, que irá conduzir a fundação dos núcleos,
bem próximo da idéia de democracia direta grega. Será toda a comunidade, reunida nas
Assembléias (denominação dos templos, para diferir de “Igreja” dos católicos) que decidirá os
rumos da comuna.

  Em Minas Gerais, as liberdades cívicas eram de fato limitadas, na medida em que a Coroa se
armava contra todas as possibilidades de incentivo à organização social. As organizações
sociais se limitariam às religiosas, na figura das Irmandades e das comunidades ao redor de
suas capelas que ficariam com a responsabilidade de erigir os templos e cemitérios. Não
podemos esquecer que, neste período, toda a vida social se dava em torno da igreja. Assim, o
equipamento urbano mais importante, a igreja (e seu cemitério) ficava às expensas dessas
associações civis. Ou, no caso das matrizes sedes paroquiais ou capelas sedes de arraiais, pela
própria comunidade. A importância da igreja aí não se deve unicamente pela questão social
em si, mas também como equipamento gerador e centralizador de toda a comuna, não muito
diferente de uma cidade medieval. Também o templo ou assembléia será o equipamento
urbano mais importante na Nova Inglaterra.

O desenho urbano dos núcleos da Nova Inglaterra
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            Segundo Spiro Kostof9, o padrão de divisão das terras para a agricultura na Nova
Inglaterra foi também definidor do espaço urbano. Um programa de colonização depende de
uma distribuição eqüitativa da terra para atrair colonos. Geralmente gera uma grelha ou
retícula. Na Nova Inglaterra, esta grelha não era usualmente muito disciplinada. As cidades
eram organizadas ao longo de uma estrada/rua tronco, tendo os lotes subdivididos em faixas
estreitas, porém compridas. Assim, todos os colonos tinham sua casa à frente, junto à rua, e
atrás da casa seu terreno para a lavoura. Esta cidade linear foi a forma mais usualmente
encontrada na Nova Inglaterra. A vila era cercada ao redor por uma paliçada, ficando dentro
todo o terreno agricultável, mas sem cercas entre as faixas. Assim, os colonos desenvolviam
uma agricultura comunitária, onde cada um tinha sua produção, seu terreno, mas com um
trabalho em equipe, que no caso da colheita, por exemplo, era fundamental. Apesar da parcela
de contribuição da pesca na economia local, rapidamente a agricultura se torna a base da
economia.

            Este completo estabelecimento urbano/rural era chamado de cidade ou paróquia, e este
termo sobreviveu até o presente. Então, na Nova Inglaterra a palavra cidade não tinha e não
tem a conotação somente de um nuclear de tipo urbano, mas também uma comunidade inteira
de lotes urbanos e agrários (Reps, 1965, p. 120)10. Noção que não é muito diferente nas
cidades do interior de Minas Gerais.

            Próximo do centro da paróquia ou cidade, um local era destinado, englobando alguns
lotes residenciais, em um espaço aberto, para a construção da Assembléia (igreja). Como em
Plymouth, a quase totalidade dos membros da comunidade vivia dentro da vila.

           Estes campos comunitários ou vilas não eram abertos para subseqüentes colonos sem
estes estarem formalmente com título de propriedade. Havia, além das faixas dos
proprietários, terrenos comunitários, para pasto ou reserva de madeira. No futuro, com o
crescimento das vilas, estes terrenos seriam usados para alocar novos habitantes. Mas a
solução mais verificada era a implantação de novas vilas, avançando cada vez mais a fronteira
para dentro dos territórios indígenas.

           Este sistema de vilas agrárias tem sua origem na Europa Medieval. Mas, naturalmente,
com algumas diferenças. Geralmente os lotes eram maiores na Nova Inglaterra. As faixas
eram mais regulares. Provavelmente porque as porções de terra na Europa foram sendo
subdivididas com os passar dos séculos. Sem dúvida que as vilas da Nova Inglaterra estavam
baseadas em práticas existentes na Inglaterra, modificadas e adaptadas para as condições
econômicas e do meio ambiente da Nova Inglaterra (Reps, 1965, p.121).

            Este padrão de distribuição das terras ainda subsiste em regiões fronteiriças da
Inglaterra. Mas não tão regular. Esta prática de cultivo em faixas estreitas se desenvolveu na
Idade Média. Pastos comunitários e de reserva florestal também marcam várias áreas da
Inglaterra.
                                                          
9 KOSTOF, Spiro. (1991),  The city shaped. Hong Kong, Bulfinch Press Book.
10 REPS, John W. (1965),  The making of urban América, a history of city planning in United States. Princeton,
Princeton University Press.
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           Um plano formal na tradição barroca não teria lugar. Quase espartano, severo, com
uma filosofia adaptada à visão calvinista de mundo de seus fundadores, os Puritanos. Mas, se
as vilas da Nova Inglaterra não tinham os grandes eixos axiais das cidades barrocas, “tinham
um sentimento de intimidade, que muitas mantêm até os dias de hoje” (Reps, 1965, p.124).

            O que caracteriza de fato as vilas da Nova Inglaterra? Em primeiro lugar, foram
fundadas para acomodar uma população limitada. A maioria possuía um espaço público
central – o “green”. Este espaço servia como sítio da Assembléia (igreja) e, mais tarde, outros
edifícios públicos. Foi também usado como espaço para treinamento militar da guarda
municipal ou de milícias de voluntários. Este espaço serviu também, em caso de ataques
indígenas, como local para contenção do gado. Sem dúvida, um grande espaço para a
instalação de escolas, igrejas e da corte (câmara) e para a recreação. O “green” também é uma
herança urbana da Inglaterra. Sempre com um paisagismo mais “natural”, com caminhos com
formas orgânicas, sem serem necessariamente calçados com pedras, mas sim com cascalho
solto (melhor para aumentar a permeabilidade do solo após o degelo da neve) como é usado
até hoje tanto na região como na Inglaterra.

           Outro aspecto do urbanismo dos núcleos era a radical distinção do urbano para o rural.
Nas primeiros núcleos este aspecto era bem acentuado. Mais tarde, nos núcleos do século
XVIII, com lotes grandes, este aspecto era amenizado.

            Uma reconstituição do plano original de Salem, em 1670, mostra a sua informalidade,
comum a várias outras vilas. A rua principal, atualmente chamada Essex Street, se estende ao
longo da parte mais alta do sítio, como um divisor de águas, entre os rios Norte e Sul. Desta
rua tronco, em intervalos regulares, ruas curtas levam até a água.
Uma área próxima ao centro era reservada como espaço público. A parte oeste desta área
constitui atualmente a área pública de Salem (uma grande praça, mas diferente das usuais
brasileiras, como já verificamos, devido ao paisagismo mais natural. As brasileiras têm maior
influência francesa, tendo preferência pelos traçados mais cartesianos, mesmo que não muito
elaborados). Durante o século XVIII, casas de três pavimentos seriam construídas aí,
constituindo uma importante e próspera área comercial de Salem ao final do século XVIII e
início do século XIX (Reps, 1965, p. 125).

O desenho urbano em Minas

           O que caracteriza de fato os núcleos de Minas Gerais? Em primeiro lugar, foram
fundadas para acomodar uma população inicialmente limitada. Limitada sim, porque não era
objetivo dos paulistas a vinda de forasteiros, a não ser a sua gente. Durante algum tempo
conseguiram manter o controle sobre a região. Mas este controle estaria terminado após a
chegada cada vez mais frequente de pessoas oriundas da Bahia, do Rio de Janeiro e de
Portugal. Após a Guerra dos Emboabas, quando os paulistas deixam o domínio das terras para
os forasteiros, e estes, por sua vez, para o Estado, a migração continuará cada vez mais
crescente, mesmo com o controle e as restrições impostas pela Coroa. Como já dissemos
anteriormente, muitos dos arraiais tinham uma população residente pequena, para onde
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afluiam os mineiros, aos fins-de-semana, no intuito de participar das celebrações religiosas e
do mercado. A maioria destes arraiais, como todas as povoações fundadas pelos bandeirantes,
possuía um espaço público central, sem compromisso formal, chamado  largo. Aí se
localizava a capela e, a partir do largo, a rua linear, onde se situavam o comercio e, próximo à
entrada da vila, o curral para as tropas (de mulas).

            Assim como o padrão de divisão das terras para a agricultura na Nova Inglaterra foi
definidor do espaço urbano (Kostof, 1991), verificamos  nas vilas do ouro  padrão semelhante
de divisão adotado na demarcação das datas. Contudo, com áreas cada vez menores iria
induzir (ou foi induzida por) uma urbanização mais densa, tal como se pode constatar nestes
núcleos urbanos.

            Segundo Murillo Marx11, em  todo o Brasil foi adotado pela Coroa o mesmo sistema
de distribuição de terras utilizado em Portugal. Ou seja, na área rural as terras seriam
divididas no sistema das Sesmarias, em parcelas medidas em léguas quadradas. Diante da
dificuldade de demarcação das mesmas, usavam-se como referências os acidentes geográficos
e os caminhos. A legislação de concessão era bem clara quanto às obrigações de manutenção
de áreas verdes nas divisas, constituindo cercas vivas, mais tarde substituídas por cercas vivas
de bambu, ainda muito utilizadas no interior de Minas. De acordo com o Tratado de
Tordesilhas, quando a América foi dividida entre Espanha e Portugal, tendo como mediador o
Papa, as terras do Brasil pertenciam à Ordem de Cristo, tendo o Rei como principal dirigente.
O Rei não dava título de propriedade. As pessoas não compravam uma sesmaria de terras,
adquiriam uma concessão de uma propriedade do Rei, ou melhor, da Ordem de Cristo. Só
teriam essa concessão garantida se explorassem a terra. Em troca, pagariam um imposto
anual. O conceito do direito à propriedade surgiria só a partir da Revolução  Francesa e da
Independência dos Estados Unidos. No Brasil, isto acontece a partir da Lei de Terras, em
1850, quando então as terras passariam a ser vendidas, não mais distribuidas pelo sistema de
sesmaria (Marx, 1991).

          O solo urbano era subdividido em parcelas menores. Eram as datas, ou seja, as terras
eram dadas, pagando-se um foro anual. Mas esse foro não era pago diretamente ao Estado e
sim à capela (no caso de se tratar de um arraial caso a data fosse em uma sede de freguesia,
pagaria à Matriz). O solo urbano era uma parte de uma sesmaria, ou uma sesmaria inteira que
era doado por alguém a uma capela. De acordo com a legislação da época, a capela só seria
oficializada pela igreja se essa tivesse um patrimônio que lhe garantisse uma renda. E que
renda era essa? Era a renda dos  foros pagos por todos os moradores daquele povoado. Todos
deveriam pagar um dízimo à capela. A administração da capela era organizada por um grupo,
pertencente à própria comunidade. Assim teríamos o templo que era sede da comuna, que
poderia ser uma capela, quando a povoação ainda fosse um simples arraial, ou uma Matriz,
quando a povoação se tornasse uma freguesia12. Além do templo sede do povoado, poderiam
existir outros, das Irmandades ou Ordens Leigas (Ordens Terceiras). Estas associações quando
não tinham condição de erguer o próprio templo, erguiam um altar na matriz ou em Igreja de
                                                          
11 MARX, Murilo. (1991),  Cidade no Brasil, terra de quem? São Paulo, Ed. Universidade de São Paulo.
12 Exemplo da história do município de Alvinópolis. Paulo Moreira doa as terras para constituir o patrimônio da
Capela de N. S. do Rosário do então arraial de Paulo Moreira, freguezia do Inficcionado. Mais tarde, o arraial
fica independente da Freguezia do Inficionado constituindo Freguezia própria (por determinação da  Diocese de
Mariana),  passando a Capela a ser Matriz, quando passa por uma ampliação (Almeida, 1992).



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

12

outra Irmandade. Por isso, ao entrar nas igrejas em Minas Gerais, encontram-se vários altares
de um lado e de outro, na nave. As ordens de leigos eram aprovadas por uma ordem primeira
dentro do mesmo episcopado. Assim, por exemplo, as ordens terceiras de Minas eram
submetidas à apreciação de Ordens Primeiras do Rio de Janeiro para a sua aprovação e
regulamentação.

            Era essa capela ou Matriz que detinha a propriedade das terras. Foi esse  sistema
utilizado em todo o território brasileiro. Ao parcelar o solo, estas áreas seriam marcadas em
braças quadradas. Mas na prática eram mais conformadas em retangulos. Normalmente eram
estabelecidos à meia encosta. O caminho aberto pelas bandeiras, que balizava os terrenos das
sesmarias ao redor, era também a rua principal, a única. Este caminho, aberto à meia encosta,
definia então as áreas urbanas acima e abaixo. Os lotes de cima partiam da rua até a linha de
cumeada da encosta. Os lotes de baixo partiam da rua até o curso d’água abaixo. Devido ao
fato de facilitar o escoamento das águas pluviais, os terrenos eram ortogonais à rua. Como a
cobrança do foro era proporcional à testada, tendiam estes lotes a se configurarem
longitudinalmente. Nenhum morador tinha título de propriedade, assim como nenhuma pessoa
possuidora de sesmaria de terras. Todos tinham  uma concessão. Todo o solo urbano, seja a
rua, os lotes ou a praça pertenciam à capela, à qual deveriam pagar um tributo. O dízimo era
recolhido pela Coroa, já que de acordo com uma Bula Papal o Rei de Portugal teria essa
função. Teria também (teoricamente) a função de construir ou ceder meios para construir a
capela, só que na prática, em Minas, eram as próprias comunidades queo faziam.

           A construção da capela então era muito importante porque era a única forma de obter
direito ao solo urbano, logo era muito importante que essa capela fosse curada, ou seja, ao ser
aprovada pela igreja, receberia a visita de um padre. Para isso o construtor deveria seguir a
legislação da Igreja pertinente ao estabelecimento de templos de Portugal. As capelas ou
igrejas deveriam ser estabelecidos em um sítio alto, livre de humidades. Por isso, em Minas
todas as capelas, igrejas e ermidas que encontramos se situam em partes mais altas. Ao redor
das mesmas deveria existir uma área livre, sem qualquer construção, que possibilitasse,  por
exemplo, o percusso de uma procissão. Também por isso, raramente vamos encontrar igrejas
construídas em lote como uma casa qualquer, com outras casas construídas junto às mesmas13.
Os templos estão sempre em uma praça ou largo. Esse aspecto da legislação vai permitir a
existência de templos com uma preocupação formal por inteiro, e não só com a fachada, como
nas residências. As casas, como eram construídas juntas umas às outras, só tinham visível a
fachada, que era alvo de grande preocupação por parte do morador e das futuras câmaras,
quanto à sua estética. Já as igrejas, como se situavam no centro de um grande espaço vazio,
podiam ser vistas de todos os lados. Portanto, recebiam por parte dos construtores uma
atenção maior, não só quanto à fachada, mas de todo o volume. Surgindo assim exemplares
magníficos como as Igrejas do Rosário e de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, de grande
complexidade formal, não apenas no tratamento de fachada. Eram obrigados também a ter
uma área à frente, o adro. Ou seja, muito mais que uma preocupação com a estética dos
templos, ou a manutençao de uma tradição, as populações estavam era preocupadas em
legalizar sua capela, e, em ultima análise, legalizar a ocupação de suas terras.

                                                          
13 Apenas em Diamantina encontramos igrejas sem espaço ao redor, como o exemplo das Igrejas de N. S. do
Amparo e de N. S. do Carmo, construídas em lote urbano normal.
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           Em Minas, essa forma de distribuição de terras vai se adaptar perfeitamente à forma e
às técnicas adotadas para a exploração do ouro, e não o contrário. A diferença é que, em
núcleos urbanos baseados na mineração, a preferência cai sobre as glebas localizadas da rua
até o curso d’água, pois o ouro em Minas, inicialmente, era encontrado superficialmente. O
cascalho era retirado das margens e lavado, com a utilização das bateias, à beira dos córregos.
Assim, um lote situado da rua para a cumeada da montanha não teria acesso franco ao
córrego. E o uso da água era fundamental.

           Os lotes situados na parte de cima eram preferencialmente utilizados para o comércio.
Explica-se pelo fato da casa, ao ser construída em cota acima da rua, ficar aos fundos com um
pavimento e à frente com dois. Sendo o primeiro, a loja. É claro que, com o passar dos anos, e
com o desenvolvimento do núcleo, o comércio ocuparia toda a rua, de um lado e de outro,
mas, inicialmente, a tendência era essa. No início da ocupação do núcleo, teríamos casas (ou
sobrados, termo mais empregado na época) do lado de cima e casas térreas (que teriam um
andar à frente e dois ao fundo) no lado de baixo.

           Se o núcleo não fosse baseado na mineração, a preferência recaía sobre os lotes da
parte de cima. O que acontece até hoje, em qualquer loteamento onde os lotes de cima valem
bem mais que os lotes de baixo.

           A legislação da Coroa relativa aos núcleos era bem escassa, só mesmo essa
preocupação com as águas pluviais. O recolhimento do esgoto sanitário era feito
manualmente. As casas não tinham banheiro. Utilizavam-se recipientes conhecidos como
“penicos”. Encontramos alguns exemplares ainda hoje no Museu do Ouro, em Ouro Preto. As
fezes eram recolhidas por escravos, que percorriam todo o núcleo, carregando um barril de
madeira, parando de casa em casa, recolhendo, assim, o material de todas as habitações que
era atirado fora em terreno além da urbe. Este costume foi registrado por Debret, em sua
estada no Rio de Janeiro, onde desenhou um desses escravos que recolhiam as fezes. Estes
percorriam a cidade gritando: “olha o tigre”, referindo ao mal cheiro da  carga que traziam.

           Assim, ao estabelecer os templos em grandes adros, seguiam uma determinação legal
da Igreja Católica Romana. Ao construir uma capela, seguiam uma diretirz legal de
distribuição das terras pertencentes à Ordem de Cristo. E, finalmente, ao implantar o núcleo à
meia encosta, tentavam cumprir uma das poucas diretrizes legais do Estado português. Mas, e
a forma? Porque adotaram a forma de um núcleo urbano longitudinal, possuindo um rua
principal, chamada de rua Direita (a denominação não tem nada a ver com a forma da rua, que
era irregular). Às vezes abriam alguma rua travessa, ortogonal à rua Direita. E, com o
desenvolvimento do núcleo, às vezes, mas não intencionalmente, poderia até adquirir uma
forma que lembrasse uma quadrícula, ao abrir uma rua abaixo, paralela à rua Direita, que se
cruzaria com as ruas travessas. Mas a idéia é bem diferente desta. Não se trataria de uma
retícula obtida intencionalmente, através do cruzamento de ruas de larguras iguais, como  foi
o sistema adotado  na América Espanhola, onde se impôs um código específico para a
ocupação urbana de toda a Colônia que eram as Ordenações Filipinas. Em Minas, tínhamos na
verdade a implantação de um sistema oriundo da Idade Média em Portugal. Este sistema foi
implantado em todo o Império Ultramarino português. Salvo os casos das cidades fundadas
pela Coroa, como o exemplo de Salvador, que já nasce com o status de cidade, e possuía
também uma posição estratégica no litoral da colonia, na entrada da baía. Ou do exemplo da
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cidade de Damão, na Índia, estabelecida em um tabuleiro de xadrez. Mas, segundo Murillo
Marx, embora Salvador tivesse um núcleo inicial quadriculado, teve o seu crescimento
posterior, da mesma forma que as demais cidades brasileiras e é o que caracterizada a imagem
urbana de Salvador. O mesmo diz o autor da cidade do Rio de Janeiro, que também tinha uma
rua principal, a antiga rua Direita ou da Praia, com ruas travessas, e abertura posterior de ruas
travessas e mais outras paralelas à direita, constituindo uma quadrícula. Mas, oriunda não da
intenção de uma quadrícula, e sim da lógica de uma rua principal e demais travessas
secundárias.

           Temos alguns exemplos de núcleos urbanos que se desenvolveram a partir de uma “rua
tronco” (expressão muito usada por Sylvio de Vasconcellos)14, e que posteriormente foram
abrindo ruas travessas e, mais tarde, uma rua paralela à direita. É o caso de Tiradentes, que
hoje apresenta no núcleo histórico uma forma de quadrícula, com ruas travessas ortogonais à
Rua Direita, mas que teve sua origem dentro desta mesma concepção. Assim como também
Diamantina, que apresenta, no núcleo histórico, a conformação de uma quadrícula irregular.

           Temos ainda muitos exemplos de núcleos urbanos que tiveram a forma inicial
preservada dentro da trama urbana. São os casos de Sabará, Ouro Preto e São João Del Rei.
Mas, a grande maioria dos núcleos urbanos mineiros originados nos séculos XVII, XVIII e
XIX (até meados do século XIX, quando finda o sistema sesmarial e passa a prevalecer a Lei
de Terras) possui essa forma urbana. Independente de serem baseados em economia aurífera
ou não.

            Dentro da evolução hierárquica dos núcleos urbanos, uma capela curada, se
desenvolvida e com relativo crescimento populacional, poderia pleitear o status de freguezia
ou paróquia. Passando de capela curada para freguezia, a pequena capela inicial seria
ampliada. Temos um registro deste processo com as obras paralizadas da Igreja do Rosário,
em Sabará, onde construíam a matriz ao redor da capela, tendo essa seu funcionamento
ininterrupto, mesmo durante as obras. De capela a freguezia, temos um processo evolutivo
eclesial; depois de freguezia a comunidade poderia pleitear a hierarquia de Vila, já uma
classificação do Estado. Passando então a possuir, além da matriz, equipamentos próprios de
uma vila: o pelourinho (símbolo de vila), a Casa de Câmara e Cadeia onde obviamente
funcionavam a câmara que tinha uma função um pouco diferente das câmaras atuais, pois
combinava as funções de: fórum, câmara de vereadores e cadeia. Normalmente a cadeia
funcionava no piso térreo e a câmara no segundo andar.

            No caso de Minas, havia ainda outra esfera pública, a Intendência, órgão da Coroa
responsável pelo recolhimento do imposto da extração aurífera assim como também da
pesagem do ouro, de sua fundição e finalmente do controle e fiscalização do contrabando. A
Intendência era totalmente independente da câmara. Era submetida diretamente ao Rei, mas
não haviam intendências em todas as Vilas, apenas nas principais: Vila Rica, São João Del
Rei, Sabará e Diamantina.

                                                          
14 VASCONCELLOS, Sylvio de. (1951),  Arquitetura particular em Vila Rica. Belo Horizonte, Editora da
UFMG.
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           Se a legislação do Estado era tão genérica, e a da Igreja também, a forma dos núcleos
ficava a cargo da comunidade. Essa forma seguia na verdade um tradição medieval lusitana,
bem semelhante, aliás, aos dos primeiros núcleos urbanos na Nova Inglaterra. A diferença era
que, na Nova Inglaterra, os lotes eram maiores, por se tratarem de lotes para a agricultura.
Enquanto em Minas Gerais eram urbanos e também para a mineração. Em Minas foi adotado
também o sistema de dimensionamento das datas (ou lotes – o termo lote passa a ser
comumente empregado a partir de meados do século XIX) proporcionais ao número de
escravos que o mineiro tinha.

            Assim, como bem descreveu Sylvio de Vasconcellos, os núcleos urbanos mineiros se
desenvolvem ao longo de uma estrada tronco, tendo as Igrejas balizando  este caminho. Havia
uma legislação da Coroa que discriminava que o parcelamento do solo urbano deveria ser
realizado de forma que facilitasse o escoamento das águas. Devido também ao fato da
legislação eclesial determinar a implantação dos templos em terrenos altos, ficava a rua
direcionada para estes pontos.

           Cada arraial, com sua casas de pau-a-pique e cobertura de sapé, era então edificado em
terras de uma capela, construída em um grande terreno ao centro do mesmo. Cada bandeira
que chegava fundava um arraial, muitas vezes bem próximos uns dos outros. Assim, em Ouro
Preto teremos o arraial de Caquende (onde se encontrava a capela do Rosário), o arraial do
Ouro Preto, o arraial de Antonio Dias, do Padre Faria, do Ouro Podre. De tão próximos, ao se
expandirem ao longo da estrada que ligava todos eles acabaram por se conurbarem,
constituindo uma só unidade urbana. Ao passarem de capela para matriz, estes templos eram
ampliados ou às vezes demolidos e construídos novos, maiores, como foi o exemplo dado da
igreja do Rosário de Sabará. Em muitos casos, a nova igreja irá ocupar todo o terreno onde se
encontrava, como é o caso da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, antiga capela do arraial de
Ouro Preto, então ampliada para sediar a matriz de Vila Rica, denominação adotada para a
Vila que então compreendia todos estes arraiais mencionados. A Igreja do Pilar se encontra
hoje ocupando todo o espaço que para ela havia sido destinado. Inclusive, a rua defronte,
ortogonal à mesma, aberta em função da primeira, está diante de apenas metade da fachada da
Igreja. Aliás, em Ouro Preto excepcionalmente encontramos duas matrizes, sedes de duas
paróquias: de Nossa Senhora do Pilar e a de Nossa Senhora da Conceição. Os antigos arraiais
então são como se fossem bairros da nova Vila. De certa forma, esta bipolaridade em Ouro
Preto marca espacialmente os dois agrupamentos que a povoaram, a paróquia de N. S. da
Conceição compreende o antigo arraial dos paulistas (o arraial de Antonio Dias) e a paróquia
de N. S. do Pilar, o arraial dos portugueses (o do Ouro Preto).

           Como Murillo Marx verificou, a função da Igreja e de suas legislações foi de extrema
importância na definição da traçado dos núcleos urbanos brasileiros no período colonial. E em
Minas, diante da proibição de estabelecimento das Ordens Primeiras, foi ainda maior o papel
das Irmandades Leigas. Primeiro porque eram elas, como já dissemos, que administravam
seus templos, o largo defronte ao mesmo e seus cemitérios, que pontuavam a estrutura urbana
das povoações. Cada templo de cada Irmandade tinha seu cemitério e, no caso das
Misericórdias, o hospital. Além das associações leigas, havia também outra instância que era
a própria comunidade em si, reunida na manutenção da matriz. A matriz era a sede da
paróquia, e detentora de todo o solo urbano, para a qual todos os residentes pagavam o foro.
Em Minas Gerais quem recolhia o dízimo era a Coroa, que não se preocupava com a
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manutenção e construção das sedes paroquiais. Era a comunidade que, muitas vezes, arcava
sozinha com esta empreitada.

          Logo, a única forma de acesso ao solo urbano para aqueles que não tinham acesso ao
solo rural por Sesmaria era através da legalização deste solo pela doação da terra por algum
possuidor de uma sesmaria. E a legalização desta terra se dava com a constituição deste
patrimonio em nome da capela, que por sua vez tinha que ser construída de acordo com os
ditames da Igreja, senão não seria curada, ou seja, não  teria visita de um cura ou padre. Mas
qual seria então o interesse de um dono de uma sesmaria em doá-la para a constituição de
patrimônio de uma capela. O que ele ganhava com isso? Muito, às vezes, até cargos vitalícios
através da Coroa, como foi , por exemplo, o caso do doador das terras que constituiram o
patrimônio da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, local onde se construiu a cidade de
Mariana. “A terra para o rossio, ou pelo menos a metade do que era em geral concedido (uma
légua em quadra) foi cedida à Câmara por Antônio Pereira (já resignado em relação à perda
de sua sesmaria de meia légua), em troca de alguns favores reais, como o cargo vitalício de
Escrivão da Câmra e um título de nobreza. É o que comprova a Ordem Régia de 11 de março
de 1721, dirigida ao Conde de Assumar” (Fonseca, 1998, p. 34)15. É importante salientar o
profundo sentimento de religiosidade apontado como justificativa para a ereção das capelas e
da vital necessidade dos sacramentos, como foi verificado por Sérgio da Mata16

            Ao passar de freguesia para Vila, o núcleo urbano saía então de uma hierarquia
puramente eclesial para uma hierarquia civil. A vila tem uma câmara, cujas funções são um
pouco semelhantes às de uma câmara de vereadores de um município atual somados às
funções também de um forum. Outro elemento importante era o Pelourinho, símbolo da Vila.
Estes dois equipamentos seriam implantados em uma praça ou largo, tendo a Casa de Câmara
e Cadeia situados em um lado e ao centro, o Pelourinho. Ao implementar uma Vila, essa
também tinha especificado suas terras públicas, o Rossio, local destinado à futuras expansões
urbanas, como foi o caso da doação acima à Câmara de Mariana. As terras do Rossio
pertenciam à Vila, sob administração da Câmara, ao passo que as terras da freguesia
pertenciam à Igreja ou capela e administrada pela Irmandade mantenedora da mesma. Assim,
em uma Vila temos as duas esferas, a do Rossio, que é pertinente à câmara, e as terras do
adro, arruamentos e glebas urbanas daquela capela.

A população como condutora do espaço urbano

Na constituição dos espaços urbanos dos dois universos é preponderante o papel das
populações locais. Na fundação de Litchfield, em 1720, constituída de grupos provenientes de
Hartford, se estabeleceu uma retícula. Esta retícula de 60 parcelas de 15 acres cada, onde os
compradores tiveram os lotes à sua escolha, o reverendo da comunidade e o diretor da escola
comunitária tiveram, segundo Churchill17, papel importante na definição dos usos dos espaços
                                                          
15 FONSECA, Cláudia Damasceno. (1998), “O Espaço urbano de Mariana:  sua formação e suas
representações”> In:  Termo de Mariana, História e Documentação. Ouro Preto, Editora UFOP.
16 MATA, Sérgio da. (2002), Chão de Deus: Catolicismo popular, espaço e proto-urbanização em Minas
Gerais, Brasil. Séculos XVIII-XIX. Berlim, Wiss. Diss.
17 CHURCHILL, Henry S.  (1962), The City is the people. Nova York, The Norton Library.
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estabelecidos. Estes constituíram 20 acres adicionais cada, o que demonstra aí, a presença da
comunidade através de seus principais líderes comunitários. É importante lembrar que, nas
comunidades congregacionalistas da Nova Inglaterra, o reverendo era eleito pela comunidade.

Nos núcleos urbanos de Minas Gerais,  a comunidade tem papel marcante na fundação dos
arraiais, de iniciativa dos próprios colonos. Quando, no início do século XVIII, na
“constituição” das vilas de Sabará, Vila Rica, Do Ribeirão do Carmo, São João del Rei, estes
núcleos já se encontravam povoados e estabelecidos. E com a estrutura urbana (ruas, largos)
já definida. É marcante o exemplo levantado por Sylvio de Vasconcellos, quando do translado
do Santíssimo Sacramento da Igreja do Rosário para a matriz do Pilar, foram os Irmãos da
irmandade de Nossa Senhora do Rosário  que abriram uma nova via (a rua São José), para dar
melhor condição de percurso para a procissão, conhecida como Triunfo Eucarístico.

Considerações finais

           Os pontos mais importantes e as maiores contribuições da pesquisa foram as
demonstrações: da importância das próprias pópulações na constituição dos núcleos urbanos e
da utilização do mesmo sistema de divisão territorial urbano pelas duas sociedades analisadas
no primeiro momento de sua formação. Embora tivessem projetos de sociedade distintos, isto
é, os agrupamentos sociais calvinistas tinham como meta a ruptura com a sociedade européia,
enquanto a colonização portuguesa, sua manutenção.

           Como verificamos ainda, no caso dos núcleos urbanos da Nova Inglaterra e de Minas
Gerais, a planta em forma longitudinal irregular não vai se tratar de incompetência técnica.
Não se deve, como alerta Mumford, confundir formalismo e regularidade com finalidade, e a
irregularidade com a confusão intelectual. Vimos que, no caso dos núcleos da Nova
Inglaterra, a ocupação se deu de forma bem semelhante à das aldeias rurais da Idade Média,
fruto de um sistema de prática da agricultura muitas vezes baseada no trabalho mutirão
comunitário e devido à própria organização das comunidades calvinistas. No caso de Minas,
capitaneados pelas bandeiras e organizados em Irmandades (instituições oriundas da Idade
Média)e a comunidade como um todo, os arraiais tomaram esta forma irregular devido ao
sistema de distribuição das terras, mas também pela tradição formal que ainda subsistia.

           Quanto ao papel das associações civis, tanto as congregações calvinistas quanto as
comunidades mineiras tiveram atuação considerável na configuração do espaço urbano destes
dois universos, embora tenham atuado de forma distinta. Naquele momento histórico, as
organizações sociais da Nova Inglaterra iriam constituir a base da democracia norte-
americana, de formação de conceitos da sociedade atual e de muitos conceitos de organização
social e filosófico. As comunidades e associações leigas em Minas, apesar do importante
papel desempenhado na vida pública, não representavam  um avanço nas formas de
organização social, e sim da manutenção de formas oriundas da Idade Média.

           As colônias inglesas, através de uma organização não só urbana, vieram evoluindo para
uma organização entre os núcleos, constituindo uma confederação de núcleos e, mais tarde,
com a independência, uma confederação de estados. E no contexto da planta das cidades, das
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primeiras formas ainda inspiradas nas estruturas medievais, até o esquema estabelecido por
Tomas Jeferson, ao final do século XVIII, da reticulação de todo o território nacional, desde a
divisão territorial dos novos estados a oeste, das propriedades até os núcleos urbanos. A nova
cultura científica, segundo Benévolo, passa a considerar a retícula como um instrumento
geral, aplicável a qualquer escala, tanto para desenhar uma cidade, quanto para repartir um
território agrícola e para marcar os limites do estado. A retícula experimentada em New
Haven foi um exemplo para o padrão de divisão de todo território, como modelo para as
novas cidades do território Norte Americano e para os estados. Assim, em 1785, Tomas
Jeferson estabeleceu uma retícula orientada segundo os meridianos e os paralelos, que vai
servir para colonizar os territórios do Oeste. Fica assim estabelecido o padrão baseado no qual
será construída a paisagem urbana e rural dos Estados Unidos. Independente dos fatores
negativos ou positivos desta retícula, proposta e implementada, e que veio de fato a configurar
e determinar o espaço urbano norte americano a partir de então, o fato é que existiu um
processo contínuo de amadurecimento da sociedade, através de sua participação, inclusive nas
questões da nação em formação.

           A forma como a Nova Inglaterra evoluiu no aspecto do traçado urbano vem reforçar as
teses de Putnam, de que o desempenho institucional está alicerçado em uma forte comunidade
cívica, em uma sociedade “autônoma de cidadãos que estão unidos menos por interesses
homogêneos do que pela educação cívica e que são capazes de buscar objetivos comuns e de
agir com reciprocidade graças ao seu espírito cívico e às suas instituições participativas, e não
ao seu altruísmo ou à sua boa índole. A democracia forte é compatível, ou melhor, depende da
política do conflito, da sociologia do pluralismo e da separação entre as esferas de ação
pública e privada” (Neufed, in Putnam, 1996, p. 130).

           Na região mineira, tal processo não se verificou. A atuação dos primeiros colonos
paulistas, sob influência das bandeiras e irmandades,  seria interrompida pela invasão de
novos colonos portugueses e mais tarde pela guerra dos Emboabas, que surgiu do conflito
destes dois agrupamentos. E,  finalmente pela chegada do Estado Português na constituição da
Capitania. À decadência da produção aurífera, às infrutíferas tentativas de levante contra o
poderio colonial e ao contínuo aumento da dominação da metrópole soma-se  uma estrutura
de organização social baseada no papel das irmandades e das associações leigas que, embora
abrangente e inserida em toda a sociedade, eram de alcance limitado, conforme demonstrado
por Boschi (1986). Somado a este panorama, conforme análise de Hannah Arendt, as
organizações católicas jamais tiveram o mesmo processo modernizador das organizações
protestantes, já que aquelas eram antes de tudo conservadoras, baseadas em um sistema
político ainda estruturado na monarquia, enquanto as calvinistas questionavam esta forma de
poder. Foi por contestar o poder dos bispos, e conseqüentemente do Rei, que os
Congregacionalistas e Separatistas puritanos sairam da Inglaterra em direção à América.
Embora as irmandades tenham desempenhado importante papel de inserção social das classes
oprimidas, sobretudo dos escravos, estas, na verdade, reforçavam aquela estrutura de poder.

            Quanto ao emprego da retícula ou não, um aspecto importante analisado foi o fato de
que este uso não tem haver necessariamente com estilo ou momento histórico. O que se
verificou ao longo da história é que, desde a antiguidade clássica, o uso da retícula se fez
sempre quando o Estado estava diante da necessidade de implantação de novo núcleo urbano,
muitas vezes devido à colonização de novos territórios. O uso da retícula, com quadras e lotes
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regulares, se fez devido à necessidade de um orçamento. Sim, porque, seja na Grécia Clássica,
seja durante o Império Romano ou mesmo no final da Idade Média na França, quando da
construção de cidades ao sul, e na Espanha, quando da reocupação do território após a
expulsão dos mouros, era o Estado que implementava o processo de reocupação. Era uma
ação pensada a priori. Alguém iria executar a tarefa, num prazo determinado. Havia, portanto
a necessidade de um projeto. Já no caso dos colonos da Nova Inglaterra e Minas Gerais, ou da
maioria das vezes que o núcleo surge “espontaneamente”, não há este problema. Há de se
definir ao menos os lotes. Como todos precisam do acesso à rua eixo, a testada é
supervalorizada, portanto, independente do tamanho dos lotes, sempre a dimensão menor, a
largura, é a testada, gerando, assim, a forma encontrada nestes núcleos.

           Outro ponto importante levantado foi o de que não se pode confundir a estrutura com a
imagem urbana resultante. Embora sejam resultados de mesmo esquema estrutural, os núcleos
urbanos da Nova Inglaterra e de Minas Gerais tiveram imagens urbanas resultantes bem
diferentes. Este aspecto se deve a vários fatores: arquitetura, material de construção, dimensão
dos lotes (denominados de datas na Minas Gerais colonial), atividade econômica (em Minas, a
mineração que era atividade urbana, e na Nova Inglaterra, nos núcleos urbanos eram
praticadas a agricultura e a pecuária). E este é um fato que não é raro tanto na arquitetura
quanto no urbanismo: unidades geradas por estruturas semelhantes possuírem imagens
resultantes diferentes. O mesmo se deu nos núcleos urbanos de Minas Gerais e da Nova
Inglaterra. Baseados, como vimos, em lotes de grandes dimensões, devido à agricultura, as
casas dos núcleos puritanos eram bem afastadas entre si. Definindo uma paisagem urbana que
é um misto de rural e urbano, com a grande praça gramada ao centro, bem típico dos
povoados anglo-saxões. Diferente da imagem resultante nos arraiais mineiros, que, devido a
vários fatores, como atividade econômica, legislação etc, vão se caracterizar por núcleos mais
densos. Outra característica definidora é o largo, de cultura latina, árido, bem diferente das
grandes praças inglesas, gramadas. Mas, ambos os espaços urbanos, gerados sobre o mesmo
esquema formal. Isto é, da rua tronco, que é um trecho da estrada que liga os núcleos, tendo as
faixas de lotes ortogonais à mesma. Ficando na praça ou largo desta rua, os equipamentos
urbanos de administração pública e o templo. Este é o esquema que,  adaptando-se  a várias
situações, será definidor do espaço urbano nas duas regiões.

           É importante observar que a forma orgânica dos primeiros núcleos da Nova Inglaterra
será abandonada nos Estados Unidos. Só sendo reabilitada naquele país sob influência do
urbanismo das “cidades jardins”, concepção urbana desenvolvida na Inglaterra no século XIX.
Em Minas Gerais, o “modelo” adotado pelas primeiras cidades do Ciclo do Ouro influenciará
as futuras cidades e a cultura do povo. Mesmo em Belo Horizonte, projetada para se conter na
Avenida do Contorno, em pouco tempo se verifica a ocupação da zona suburbana com
arruamento irregular (segundo alguns pesquisadores, este aspecto já era uma indicação do
Plano de Araão Reis, para diferenciar campo e cidade). A expansão se dará, segundo o eixo da
rede ferroviária, também seguindo uma “estrada tronco”, como se deu nas Minas, conurbando
não arraiais, mas os municípios de Sabará, Belo Horizonte, Contagem e Betim. Atualmente, a
cidade experimenta outro vetor de conurbação com outros municípios, como Nova Lima,
Brumadinho, Rio Acima, seguindo outra estrada. Verifica-se assim que, em Minas, a tradição
da evolução urbana linear não se perdeu de todo. E a questão do relevo mais uma vez é
relegada, já que, apesar de toda a falta de lógica racional, a cidade de Belo Horizonte cresce
em direção às montanhas e à Serra do Curral.
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            Aqui, foi realizado um painel geral sobre o tema, mas seria muito importante que se
fizessem estudos localizados, pontuais, por núcleo urbano. Verificando, com base na
documentação das irmandades, ainda existente em muitas cidades mineiras, o papel destas
associações na abertura de ruas (como foi verificado por Sylvio de Vasconcellos em Ouro
Preto, no caso da rua São José), largos e demais equipamentos urbanos. O que viria a
melhorar o entendimento que temos sobre a constituição dos primeiros núcleos urbanos em
Minas Gerais, de sua dinâmica administrativa e gestão, sobretudo, do papel das populações
locais, em detrimento do Estado português.


